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 ۱ ریس یناغذالا مزالیلاعرم رنک بو دارم ن : ۱ کن 7 یژرهمافسو هب ولع( |اوع ن دنس هم هل ل تبه رتا و ارت ةا کاتقو دعباما ما قال خالا بلک ضب یفر رح ٣ عدی مو هیلع ناصر د نیل ر ياا و
 ۳ زیاه ۽ وقت ن . حا یف ناسنالااتقلخ قل
 ز رطمو عسل االیضفت اقلخ ن جم
 ۳ و ی 2 لع مل يعتوزار ارور

 ات هرخآ ن دته جر ی ر و عا

 هاطمف ت:واغم ي

 اوت

 رب نیل اعلا بر لو سر ییلع نا ۷

 امع * مع دامقلاو 9۶ | وه رومآ هیوسنو دود 8 و 3 نا اردا یی ها لای کن یاو ھر ظا رنالوا تاج | تانلحم تو مكر نرضحاھاف

 وحولام> فاز ط او لاضر
 نام رق لوا ل و نوع

 | وحاما اهب الب و در د فرو جاتو جامان
 طلاب هلرب تو دلو دود هر راههشکماب ایل هر حول

a ۳ 

 ۶ د هد

 نوا بخو
 از و یا زصنو

 1 وب “روکا 0 عالم یا ناو ماج بو دب
 | بم ناطخ كەمال مو مالا د ابا اولشاف

 و توت نیلا وما

 نقدیا نلمثدنساقبی نم لای

 نوابفن ÇE‘ هونواتاوذو ندع غم
 ۱ یرل تاعا كن  بولوا ا تفت غار 1

 لانحالا 3 لع حک راش هد ۵9 تڈ طلاع ف ی رابعوت ضخ ءاه لا
 . وآنس 9 9 ۹ ملت هرلزوا طابترارطضمو طظ الغ

 3 1 ۱ ۳ لا 3

 ۸۵ ۳ لدم تٽداعتس

 دار 1 تعاج ییدز J نترد#

rلات کوا لذ 2 ۳ شەق« اروم ار هب ۱  
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 ١ قالطالا لع مح لوا هک لتا توی فن ۱ ا ak تام جازم ردن دنس هک
 - خاك هقاال ةنروم نیم فا و

 اواص فیاطلو هاهزب ع وهنا
 اهر ناولصلا ن هلو
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 دو
e۳  

 ا
0 

۸ 



 قاسوییش هدازغ نأ دیمن روا لمحو لک ءالعاو راد داق هدو دم نراتج رم ل الط همان

 تاطورم دهوروهقماونک اعا نیکر شم همذر ته ریس یزاخمرب توش درو رک! اع تمه
 ی را هز او رسخ تلوص تاصو ر دوم هلدا مالساز اوس تاکشم لاق هج نالوا |رفکو كرش رس هر دابآ

 ةا هلبو كنا ىم اع ع عمو رکهولجلزا ج یاجر الا ذییسف یاضف یر هلاهاشس دا تّحرمو

 هنید یا دعا یرلابر ناح سوک "هب هب دب دو نفاس و سابو چ فای ووپ 4

 ۱ نیطالسنان اس تلوصنارش هصالخ ی درو سانی سا ھن دوم" هرمز و سارهوبعر

۳ 

 E هج هد : لنررا رس الا یریآ تنطل ماكنه و زنا ٤اد تود مایا كاع لآ

 زاد دن ودهرادقج راموس یش مرک هرم خاروس ندب را رام کب, وس لانهارد راولثساب

 ترس لج تر وص لمج هاوخدبیا دعا ەنە رطح ی راناشن تلدعم نامرهقو

 اطال و رپ ندهبناوع تلودر وهظ أدبم نوجرایدزود نآأت شک ندطابننا وس
 قا شم باکتراهدازخرما نوجا هليا لور یاضر لیمو هللا ةلک ءالعا شداد اہ ج
 گر هلنا ناح لذپ نانرغوا فمم ند رای دلی تالاسمو دالب فو تلا مسو ت هلن كناومو

 رفکلاع ی لود ترص هلن اربشهش تسد برض كرکج انعو تنم نوجا ناد تداعضو

 ۳۹ هدونغالتحا رتسا ن هم الار اد ۴ دز دامعو دونم آ نه تا نزا تلود "هیاسیدلوا

 ناتس دی ازت و یهاعا بولقزا دنا بعر تقولا دهیلا هلن | یخ دم انویدام«یرانکوش توق

 یرالابقاو ت دک بابساو فدا رتمهلرب ینا دم تیانع نوع یراتلالجو تاو ی راتکو غو
 (مر ضرالا نارګنلا دعب نمروزلا یاب تک د قلو هی رک ها بولوا فیاضتم یار فطوةربصنو
 شلساو امم ند ناماب ما ارم هک نیو مالک حتت راد دلوا رطمهنق دصام نو املا یدابع

 نر رق تا الح ہک ر یادصر و تتسم *هعلق و لیصح نصح و نیلسر ملا د مس لوتم زس

 دعاوو لطا نا داو توغاط نسم بشخ هغل دخل ام ناکرا تبسن هر هق تمار صو

 هکر دینا هم :عتنطاسر یاع “رها تلودو ردت و مک معلا توب نم نهوآ یراهلطاع

 او 1 نیک اس اک |لیح لس تلمست هن رک مو تار طا وام نن ایراتکوشسوناتس

 ندقلواراکردداهج هر رف هد هم النسا هژاس لود هجر کاور دیک اب هرس ی یافعضو

 !زغ كن رتلودمالسا هینکهزآوو رب ندید نرد ناشخرد بکوک عولط بویلوا یا
 كن هز اسلود نکل ردقطان راو و ریس کهلبافعمو ور دقح ال اع e یرالهاحتو

 نونفراسو رادهنخر كقت و راشن هرچ وراد درک هقعاص بو ط یکه سامع هہلع لود

 یاران رک صخ یکی س ههناط راد رک رفا راوطا هغ خر ک اموراک هلمح رهام هدد رح

 هنقدص ام ةفاك ون یایتفاکن کر شل هیرک هی افع نح دونح بول ۋا

  RBCمانیصا تداىع بورت سوک تعرا اسم داپ < ضد رثو تعواطمهب ف  ابریماهلر لاثتما :

  Neجاو 2ابو  ETىلوقةدحاو هم رفکلافراصنتسا هنر یر ۱

 . نايم ا راز نوا یز هلطاع للمدم نو هلطاب ناب دا ور وقت ورافنتسایریربنزوآ

 هرز ندنجینتسو نشاوصازار 6وارارمهسنایتعر ؟اسعهلن رافوع موج بولو ت رغ

 هقح تبانع بویموق ندلای همنید ترغهښ نکیارار و صع اخر و كمج شت | سک
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 ره ۷)وچ



  فیصوراوتسا و کع هدراکیو كنج" هژانراو لدنمراهنلافارطاو لیلا هما لکو
 هلصودرپ ڑی شيا یرابعت بولوارارقرو تباثهدرازراکو برح هز اد ام لاکر هداتشمو

 هنرات دل اف و برع نو تر ن واقول | دحو كح یونض ق ولاورود ن درگ

 ءلج رتفدرص هسناغتع هبلعتاودالقعوالقن هلغلواربطسن هزادزا حزاش یرالوا لمد
 سوما لمکموناهاشدایو هلولم"هبطاف حارس نایک ل آ نیطالسو هبمالسا لود
 یراکدروکییا هلاک اممالسا تکوتسوناتع ندنزو داهجوازغ بواوانایا لا "هماع

 1 ردنآبسلا ن یتعتسمو نایاب

 ںرعس نرق نالوا ناغع "هبنس تنطاس أ دبمسب ناهجهاسدا ترضح شات سرد

 تقالخ تبون هکاتقو نتسانایلطساواكبو رقم تفیمرشعیناد نرقومتسا ندنماث
 ناغاخ هواقنو لاعقاو تلود نام دود "هصالخ اف ان "هم تفطلس تلودو اع "یاس

 نیرلا نا طا تاودو تلم یاری وس تفالخ دنسهز و رفا ما د لالجاو تنطاس

 باقر كلام اع من ورا دتقا دهان ناق اع راکماک و تخ نین ر شلا قمرنا مداع نرعلاو

 هاشنینس یزاغماوحاللاف رذاطلا ناطاسلا نإ ناطلسلاولتمازک یاتبایهولنکوتس مالا
 كنيواترضح نارفغلاو ةج را هيلع ناخ قطصم ناطاس نب یزاغلا ناخذ وچ ناطاط ناچ
 هلب یرابماص مسا بواوا بایقرش هل | یراب الود باب باست !بواک هنیواب اهم بانج

 *هنسلا هدرانم سور هللا یرانوامه باقل | هنیغرعاوخورفو تیز رریذاندو مردیوژ
 تفالع هوسکور زوا قدصام شرالا یفةغباخ كانلعجانا "يركب ولوارردلا حردابطخ
 تیافکه نیر هن او رسخ تمه تمد بونلوا اتکا هنر هناکولم شوب تربغ شود یمطع

 نداوه هدونج تعاص كلا لص اذا بجومر ید یوانولامه بان ی د لوا صرف هیر لاوحا
 ربب دن واعر تیاعر هل |یمطعتفالخو یرهکتن اما بوروس من ندا سوت دکل و ووو”

 ارتقا ںارالا یلوا فلخ نیطالسو نان ت دج فلس نیطا ا نالوا فلکم ہل اایارروما

 عدقت هدرما لوا نوح ادابعلاصماهیوسنودالبو كلام ظانم ملت هلزراغتقا هني رو
 نایثبسلس ان هد را رسا را تنطلس ناوغنع :ه هدرار ملا ع اد تفالخ ماطم بوروب ماپ م ما

 دانعو یب لهاربهدتورت نانلوا دعهنوع ندتنطاس تخم یاوقدسشنو تا ودونید
 هتنطلس هجا ده فص لا هزاتسر تمه فرص هداسفو هنتف بابرا گام اغورام هاو
 هگمروضتاع هارفطو خفن اوذع هيا هطع تفالغ یارغ "هرغ هحولر سو شارا

 "دمزرسرعمدنو رپقو دال او ضقر لهاروشو رثس مقرو عفد صوصخاب و روغتودو دح
 نو رصم همه یرایلابلو مابا كران امه بانجرد دابعلا بر یاضر بجومداتاالص
 "ننعلوا بولوا قیرط تیاده نو زهر قیفوئرهم "هقردیر دشلوایرللامآووزرآلمزابن

 ردلومامووجرمقاوا مات الارم دمو ماجرفلار ووقم یخ دل ام نارسخ هدرمو لاح نالزخ

 او تاثداوح بقاعت بودیا قبر نقبفوت للاحره قلطم ضایفو قح ترضح
 نلاع ماظایاب هبر شب ندمت یاضتقاو هبنوکت ءیبط یامتقم رو هلیبسح تاضراوم

 ا ك



 عنا رتقا تنی تنطاس مایا بودیا طفح ندنرومظ لاذلامدآنروما متر لل

 لاوحا هبقرتو تامو تلإم روما ميطن و تلودو نید نابنب میکح و تنطاس یوزاپ "دیو

م رګ نم هل رسا4 ور دقم نژوآ ثلود ناهاوخ ريخ هاو د تمعرواب ار
 لس لا لمس ٽ

 جاو طبرو طیضو تلمو تام ماظن طباوضو تاو دو نب د نیناوق مایق ماود طداور نوح

ریطستو دقو فرا و بتک ۲ رک و تارات او ی رام کما رو ظفحو رابخ اوب
 واود 

 قوا ار دقم ەلد !بنکرشکت نونفو را آتعاذاو مولع عاونا تعاتماو رسیمهللا فیاطلرب

Ileه کولم ر ااییکرظن هیجوتهز اشلار طح ر ورد رقمو طاح نتا هناورسخ لوهش  

 هطوسیم بتک هلا نسهسهجو لئلاب قوبسمربخ نر از رتقا تمیم تطاس مان

 تلود ر یکهبناع "هلع تلود اس الریفوتوربتکت یلاعرابخا
 میاقو تانک الا سف

 ٠ طاس ماد نانعل 1نامآ و تنطلس نامدو دو ناما تقالع نا ةساو ی رابخاو ٣م

 قلوا لامها اظ "هتحادنا لاثم هنیراب لاس موقت یران او بقانم نام زالا یںم

 هیامو تلودرکد یاقن بویلوا یر هل ماتس داپ تیج "هدا داضرو هناهاش تربع "هقشماداور

 هالو رج اون چر کن هه سو هت یکن دنلود عیاف و نالوا تنطلس شات

 "هصنمیاغهولجز وړ زور هلت وب نین وبو ر دلو مام قار وس ل ودم ی هناو رخ تاغا

 جراوت بنکب ولوا هلیسوو لبلد ہر رتو طبض یردنا ین یت دی داوح ورا ار ولوازورب

 هنرللاکتسا قم هچن كف الخاوراک نت نامز هی نارودلا ضارة لا ینرام ا كرن كوالا

 لوبقم ثكماصع نیط الس امادهلکما لامتسا یہ ہلیلج ںیاوف قج هلوا لالصا رادم

 ثاایق بحاص و نوخ مجرم همان ماهم دقعو لح كتلودیالکوو ینوغرمو

 هاظو نئسور هنر هناورسخ رهنمرپم ویو یکو دبا النسهیاثم یسامقمورایعم
 هلغل وار

 تفطلس ماا بواوا قیقحم لزنمرس یابهر هنیوان امد عبط قیفوت هارهاتم با

دآ ۳ ردە برف آ یادت لنرانا تا ن دالاس ۱
 ورم اک هزآ ندمالسلا هيلع م

و عوقو هددآسفو نوک لاعو نئدمندیآ
ارا ت ر وپ یاو تالعب هرغآ نال

 ین 

تلود چ راو بتکص وصخ ارس قباوامح اهلبافوت یب ل هوس هالماو و
 3 و دن هلع 

 ریغهنیراشلنا و عویش هل اعو ملوان هصاوخو ماوعیریاوهنب ریذکٌو ع یار هنع

وعسم مانانساحمو هدوخر ام قل روبي لو دم یراهن اکوام مالک الامتمهلئلاب قوبسم
  هد

 كولم نکال س هک ماعدا دجاو مارک ابا هلیلو صح ك ناتم پب تیانصوب بولو دع نر
 نامزهلىرال وا ناداشو مرخاناافانا ناییا لها ناکنش نک حاو راو داب هار بخ نیط السو قید

 ردوجرم قل وا ل الهتسا تعارب هن هبا تو مس عال اکتسار روما هە نت راتنطل س

 o مالعاو نادیتسا تیقیکو مانالاتفم فاصوا یف مالکلا

د هل ۶ ی 1۸ دفن یاضتفا كعامل مبا دی ی ك٧م یرابلوادکاتقو
 را رج سارا *هملعتلو

 ؛هطاشما رد ون همانوبو روہظی الج یان قنوررزو فک تعامط ثفرح هد هیناوع

 مقاولایف موقرم نوب ونلوا یرګو میت ییغیکو تمهامیدلوا روطس یو رع مار الدیور

 دهن پولوا ترابع ندتباتک موز عفانلدوجاو یاسا فرتسا نیم هبعانص لایا

A 
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 اما واوا توبثلا لسمهنراهاکسد لئامضف هاکشب كمامقلاموب لا هللا مه نکا ارکلوخر وچو مطول ر رودصو ماقمالاویالکب 9 مات نارضح یو یا بوب رکو بوغر هما هتسیاتم غلو راکزو ر فیاګر وزو بز ۱ کود لیسو  مزبتمار نواف وبنو رشنو لث اضف و مولع یایحاودلت اسروبذک

 هقدر یا وتف لق دل و توب نی یرا زا لاع یاد قاف كما یالبقف نقلوا
 نوجا عاہط حورن هنالاکو لئاضفزارحاو مایما شیاشک هناسنکا قراعمو مولع هل تراتساوزمر هی ءا> یاب زم نالوا حد رم علت سرواط٥ كر قلا ل یلج نفو رو د صدر ثس
 لالز ندنشارابم مبانی یواعقتیاقحو نياق د هج هلیرانابب سگ هاربا رهاپ .فعارپ
 ` فیر ر ما نونعم هلبا نو. امه طخ یخ د ندنینام كرات رضح تدانع بحاص هاج اث داپ تفآر سوما یا ربا رغطو تفدطتیسورع یاا ءهرطو ریدر و شی هلاقم هلا هءویطم هزاممو شیلا هماقم هلآ هعیاپ ضیراقت لامالامهلیا ماط بر مالک یهاوج یرامیاعم

 تردامهنعورشم هلغلرو لءعلا روتسد لمقر طو موفرم نه بول وارو دص هنفاب فرم

 E a نو eA ی ضراعمو مولا وا لو صح دما رم ۵ سین بقکه دز ند لج كدب ی دیک ورب غ هچ

 نف نوچیدنلوا طمسب دزد هطوماو هل لج داوم هنر ابغار لثاضفو شنا دو هنیرا بلاط
 ماعوصاح لمعلارونصد ین وقت و ی وتو تالکشم لالح تا ضف قاط هبانک صودصخ اب وهرمالیلوا نام تبمراکو نب زکر ماره نالوا م٣ عورشم هزاز جاعو نارق ول بنک هل! موقرم
 مالعاوض رع لاع رمه دوجو تحاص نالواتش رطباخا یاوشب تعب رث هار یاهو
 ع راتردفلا ل ملح نف هل غلو زب ج ان ضولخ ةمزال ماہفاو نا لیئصا وز وع دبع هفیطو
 یفارهفرطلوا هرازجاع تمه بسا مایا هل غل وار رقم لضفو فرش یھ الو دعیال ید
 ناک ناره ورابخا رجا ناکلنیارا هلغللوا بلاغ هرت افر طا یس هنعاد كلارك رادو
 ی ر و 8 و تلخ ر ومتاسفو یر رقذو ننفح رانا راوت ناعملتم رابخا نج
 راعفا Na د ضرعالت او تآ مه هدو نامدا ت رضح تلخ یا دنیا نوا
 لتسم نام السا نہ امه لھ ع صوص الع ماو ام نیضقم ینراب ارایخا هرەز ناکنفاي
 لټشم ینران اورام كن رکن یطالسو نت دم اریافلخ نالوااهرف نامرف اما شڈحاو زص
 هداهانهتنطاسو رس مدقم ندیدجا ندنییآو ید لوبم عرشزاعر وهط کلا ذکو
 لالجو هاجرهمسور ندنااټ دنوی تلود ناشخر بکوک عواطصوصلت یلعو لماتس هنښراوطاو ماس ضو تاکولس ردن سد ل ول موها شم ك ندع و تم لقا نال ۲
 ایا تفصت نیطالص هلجاو ندو كلم ناینآ ناشخرد رهملامقاوزعراونا ماطم 3
 .تاکرحون وکسرابع صلاح زر ربا كن ارضح ماالخا راعالوطو منال اشهار هیلارانا
 نالوا صاصتخا "هنانفرثم هطض بلاو كس ن زوار ذیلدورح یتاورغوریسو

 5 نومعم قوم عرتس دع و یسانعمونم
 دوم هتبغرو فرش دیزمو ترهتسور دق عیفر اف نبموسسومرزوآ سارا ٠



 تادلم ی ماطنلا میدبمالک عراب و ماطتار رد تالکر ها وح نلیکح هل هت لو ۱

 

 شرع یدوجورهوج د كار ضحروه رلاتآزتف نع هاتوو زوم الا باعص ین هاوقو
 تلصخو تباغ هنراهنسح تداع بولوا یلومیاضربلاط للاعرهو اس ندضرق
 ۳ توراارهاب وقالخا اعرکر وسد لوا بوبلوات تبا هنر هنس خس

 شاارفاو تکوش دیاز بابسا عین یرابشوزورراکورسورب ندنرال ام یلاعم لاح تامدقه
 یا دنالماسدرا تکا ا تفاطل ناوآرب هلة لوا لاعتشسا هتفطاس سومانو نام
 تا نالوا رات فاع نازارط هجاس د اک دمدوب ندمالسلا هیلعم دآ تقلغ

 ع هضور زور زور رابخا یاسین روره اعراب قیفج * نیادح تشکلکلیخروم
 هتقو وب ندنامعلآ لیطالس ناشاخر بکوک عولط دوجوابو زو رفآناهجندد وم
 اوتحا یدن ټکو لیط لس تشکر سو تقانمو ی دنوی لا ترا ویاقو اک

 قالوابحا لمایاوب ییالخ میافو یدو ع ما ماد الام هو مسو م بک
 رک یرا هتد زیرا راو اوت تکل ا 8 لر رو درشم اجو لود قوم

 ناو صخر یا و لورم-لصاوخوماوء" یدیاو تماقتسا تا یارابعو ترفوو
 هرقحا لمع لنتسسغو تد و ر اس یذرمآو پور وخ تمه هلوصوو اوا هلا رت ەسو
 هلن هلا را هدر یاناطعو هم ]حر | ووهتسد هتیس دو داعتساو تناعاودا دما هن اعرک
 وقته تفأر هرانآ لا ماع هل .ترظو 8 تور راو وازسو تانع "هتسسراتمیزهج اف

 ناماق هما ا اکر al اعیراوت لامل اواترتسانسهز ارجاع هاو نما للف لیوا رو

 زاغاوم زم ندبن دو لوا دلج هل هنافصا تمهو لمد او و رج اوف كلنا هه یراتابص
 هنس هطحالمو مملو ەھ ااطمو رظزع داوا دسر همانخ رق بوق باتکداجز,رشب نانلوا

 با رغ *یلاطمو یرانستاو م دمه سس ان تح راو لیلج نفبولوا بغارو اط

 هرات تار الور طاح ظط.شتت هلداراصعاتداوح *ررماسموراکفا یر لد وبا

 نالوانامزو ردصع یافرظ و ناف رعباګ ا نالوا نت داتا ك فی . للريهطف اه ههب
 4 ۳ حو و لالکتروم یه ر نال وا لصاعندنف اروات ژنک كلاتك هناس 0

 بانک فصتنم لس هظحالم تداعر هس رارطاخ یخ د ندزو 0 نوا قمالوا ل المو :

 *یدارم انتو ارد ید كات نلجیا دمو ی دلش دم "ها هلوا دلج بوار و ا

 ۳ وا نومویدنلوا ۽ دقت م عن مس آر جاو هتف مذالعورثم :
 یا هر بو تحت او میافو ك نو دی "هملع تلود
 دعا ٩خارادمدخردنکس نامزناماسنادزب "دقلخ نژو !حورشمهجویداحماولاعصتادنی

 1 ۳ "صنم یاه هوا را هناکولم تبخرو تافتلاو تیانعرطن كول ضد

 خرس تشاد هیاو هلدر هزاورسخ "یاس ۾ ساو فام لما و a د نآدلحم "هحولرص

 تنم راد نال نوعا یرانث نس اک واوا هتسباش قو راذتفاو زف
 یدلب ااضتفا كع ۱ راکد رز قاور هی رک یرلتحدم راکداب "هموطنموراهتتا قاط "هزوا

 مهاجر كن راج یراترضح قح بانج قالط ال لع پاو قاطمشابف

۹ 
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 هزار لیتر هل امامت امحا نی راو لوا كز هملع تلود جراوت نزوا شودنلوا زاغاو

 بقانم هقح الو هباس كفاطلالا ةم فانك الا خیمف تاودرب بوور دةم ناف لا

all هدا مامصتنای لاصناو مام اں هزا زس ی راتاو
eدادتما نامزلا رج !یلاو راک نود ا  

 هل رارابخاو ناش و مان كرات تالبص نیطظالس یا دصو تیص هل رارقلا ماد راروتساو

 قلوا ناسالا بط ر ناملاع هاوقاهلبا یرلددالحو تلالج هژاوآو
 6بار دقنو یزور

 ماقمزاس فیرشت الح عورشس وزاغا نزواررح و حورشم لاونم هموقرمرما نوح نیما

 ماع یارزو تطق ناو م :ءآردصیرهک تلاکو ددسم یازفا قذورو یمطع ترادص

لا تفدابصم هنیرلتلود مایاو ترا دص ماکده كرار وضح
 رابقعا ورع فرشراد هباو ه

 ةه دلوا لوصح نبر هلراتاعاو نومو را نو تمه ین ناو مامتا بولوا

 اما نعمو نزم هل هام قانموزرطمو لع هلیراادم لبالج ید دارن یوم

دنغيدلوا ررقم قلوا راذتفا هبانسدورادنعا ناونم
 هاکراب یزحاع روم "ھی ن ن

 مراکم بانج بونلوا فیقوت هنبراتمه ۰ ایج ید شرعا ضرع هاسز ناعاس

 ؟ هغ نالوزبةح دبع یادا ناشر دیو اق*هدزفآ کروم ا ربت نر ا

 کر دقک هخینو بواپرویبروتسم همر اینا« شو اطخ رعت یرو کورو سف رم

ناماسیرابرهتس "هصرراوسمشمیرآ دا دنسم فیش الا
 ورسفا یازفا قذور ربط:

توامهروبمح كه اسد م راکم هاشنشسهاکراب دنلپءاشسداررب ار
 ` قىلالا ضرع ةنیرا

 بور ود الما هلداونع یل ومق نیشحیارغلب :والما
 ایحاوداشلدیرابن راک لنو نیک ںہعو

 ناف رع قی اقد ناینشازمزو ناییورار سا ناسانش بازم کو هلوویم

 هداداو عبطو الماو مسرهکروتلوازاینو امر نیما بارا نالوا
 هلنا لیج حص هزغازنعو تاومهنالوا مقاو

 لاک یزعروسکو روصفو هل ماعم

 ۱ ۰ هل اتم هام هوا رک 7

 ۰ "را نوس



 زدن شاه هفیگهب دته ماترا N 1 _ باکلا سرھف

 ر رڪ اصن وهداز ناتسوب مالسالا حس ارع رب ربت رفت هغدو ۳ ۵ فلا دنس ماو

 رافکما ما و برحرکذ رافک تکرحوراسجو هنشوبدحرسرد هتفر ولن ۳۷ ی دنوآ

 ,ع ر نآ وند ردهاس یواغ" فلاو ی لحآ هنس جیاقو ۳۸ .تابفو مقر شمتداوح

 نایمالسا هن ده ضقت بیس اب نانسهجوق راد صو اشاب شوایس مطعارز و لزع

 شاپ نانس یرادرس ۴ ۳ هنسوتدحرصرداتات نسحتداهثس *هعقوو هگو

 مالسا دالبربرافکموجه ۴ 4 تدوعوموعقرت ۴ ه فلاو نانناهنسمیافو راج با

 یالیتسا نابرارفتب وقعو دات ۴ ب۷ یالبفرابصحو رافکیالیئسا دحرس یلاوحرد
 :عاروص دادفتسا مع و نوغروتسوا هرصاحم ۴ ۸ یکسعمازپماو ناوطخورافگ
 مرقم ۰۲ روناطمازلو هازغموعه ه ۱ قفاب هرصاحو ۰ مطعم هاش دان دادماو

 "درصاحم ه ۲ قناپ "علق ف فلاو ثا هنس میات» قالقا هدونو لنت ناب
 لا ناصع نادغب "هدوب و ناص هم ۴ شرم هو رادرسرهد لل ء وٹس ناراموو

 شضعبو دارم ناطاس* ماد دات دم ه ٩ ثلاثدارمناطاسلاقتنا هه قالفا"هدورز

 9 و ت اع دارم دهع یایاع HL نا دارم رذعع یارز و ۷ وا دماح زا

 تراز و هبحوت ناخ نچ ناطاسربصد ثداوح لصق ]  ه.دارلا هلو دلیاشه

 ۲  نامرکفاو لئاربار ناشیاموجهو نادفب و قالفاراقکداسف اش اپ داهرق یمطع

 پ م انسابداهرفرب هایس یولغ « ۲ نادفبو قالفاف اجاشابداهرف "یرادرس
 ناناوخاو ناب وط لب رع اشاداهرف لاوحا ب ه قالفا بناګاٹساب داهرف هجو

 اتم تراز وو اتسایداهرف رز ولرع ۹ ۹ هر و طره,اسانداهرف كوو هر ردآرد لو ۱

 داف شک راد راصح ءان و رافکمفد یاربرا درس ت 3 وشم 4۹ ناک غ رافکرا رو

 ب . ناشیا ندشمازماو نوغزتسوام اع مالسارکسعهجوت سورگنادعرسرو

 راصخ ر رافکیال ہنسا رافد نوغر ومس ا ارام ماس اظ راتأشنادغب تعالا 2 وکر

 ںیغر ا ماا ساپ نانس ثرازو AEE ۳3 اب جت ال ال بلو اشناب نانسلزعدارفثیو

 حا وخ عا ر اتساب ماراپ رازوواساب نانستافو ۷ ۴ رغسد ناپبحهاشدامباتان ناس

 روش ۷ ۵ یرک | "هو زغد مالسا هاتسدان هجو Vo مالس الا خیس اب ندا دعس 7

 لاسرارافک عوچندمآ ۷ ٩ یرکا نوردنا راح رخ ۱۸ ىکا

 هاقملواز وررد هبژام ۸۳ ماندیرافکف اصءالسارکسعءهجوت ۰ اتسایرفعح

 محور 9 رع تواس کد ۸ ۷ رافک مارا ناب زارفلاوحا 8 م زافکم راو قاکزوررد

 دروغ ۸۹ نابرارف توقع ۳ ۸ اسا نأنس هداز هلاغح اب یمطع ترادص

 ۵ اتساب مارا تراز وواتماب نانس لر ع هنطاسلارا دب هاش دا تدوعیرک بنام السا

۹ 



 میام ا يدع جر وطاصیرادرسو جاورقسر و( ٩۳ یار كغف لاوحارڪڌ اوحارگذ

 ۳ جاو اچ هجوتو تروشم ٩ ۳ اتا تب رادرس تیز فلاوتسهنص
 یار

 اساں حارح ترازو ه ب اتماب نسحمداخ ترازو اا مهاربالزع و ۽ رادرص

 تار تاو "هو رفسعا دا ۹ ۸ ۳ قنارامصح رب راک یا اسا اب نمسح لتف زادمب

 هوجص) تاج اشناب نس "یرادرم 3
 علاقو هس رغ هعقور وزم ل «مدافو " هہقر

 او كن ۱۰۴ یا EN ا تاراورخس لاج رکذ فلاو میسهنس

 ا دلا لوس ةحا وخ بوتکم ۱.۰ د ارغلبفا £ ءالرما کس تدوع ۱.۴ تاراو

 ۱ یا رد |اكنج ۱.۷ اب اید يروطاص رادرستاص

aدچا تو ا مازا ۱۰۹ یوا * هعفدرد دول بام  

 مارا "یرادرساتساب , يهاربا ی ترا 030 اطہر کمان یلومکسرد ا اپ

 ۱۱۴ هداز یکتا "یسوپغو اسا : دع جرو طاص یلوتقم | | م وار فسباتاپ

تسمباقو هنس عباقو* هه ۱۱ ات تاب مهار ؛مرکار او شی برق عضو
 فلاو ناب ه

۱ اپ 1 "هعلفرد ناک روا تعاطا ب ا هراووا ناچار مهار ارادرس ھوا”
۱۸ 

 اتماب یھاربا ندرکل نق ل ام ندوغ تعاطا ۲ ۾ اع ءا ها راد تاچ سو

 نامحر وک ام نوجسندئس ا ر ن اعمأشس
 صف اسار ر رقود تس لر

 یع زایهرقروهطو نابلالججورخیاشا ۱۳۰ ۱ ۳
 هنس مداقو نیلاوحا ۱۲۱

 هونقفاحاتما :مهاراتعرع فلوت
 دل سا : نسحح یک در ندمآ ۱۲ ۲

اصح مرکارادرس هجو هڅو وب عتف یاران دواشسای
 هرب فصو ۱۲۳ هیدقر

رد ر اش تورابقارتحاوا و ا
 مزهذقر E خش ۱۳ ۴ رافکراط نیما هعلة

 ما ها را أح "یرادرس تدوعواطعرکذ ۱۳ همه تیاذعرکذ ۱۳ 4 رافکج ورخو

خ یاقمغ :واشماب لیلخ ماقم ماه لرع ۱۳۸ یی هرق رکح یی زاب هر هرق مفدب عن
 مدا

اسا يو ل ازرع تیساتمار طف ا
سح جاش *ندنس ما ھم ما ۱۲۰ 

 رم | مارا مای 

 یمطع ا هیج وت e و و r لاس نبا مامو هدر لام

 دا اوت وا اس فیس ۱۳۱ را ان مهار اتا وزا دعپاشساب نسج یش

 رف و نسحک ایر لوخد
  رینقراصح راک جون بیم تم الع ۱۳۲

 ۱ ۳ 9 هرصاحرد هرن لاوحا jp رافکرویاط ب

لو نوا زاوا رهخ س ۳ هرصاح یا رتآ
 ۳۷ رادرسزا داررنسا "ه

 سر لاو راصح یار را
 ر یشوفرقنموادنکد

 2 باو> ۳۸ اسا

مویه سا ام رهن دمآ | ۳ ۹ اسانس بآوصاپ
 ی ؟شا 

رارفراهکس تر وشم تص ۱۳۴ ساب
 اا ن نس> ال 

یعشع راد رس تورو
 انس 

 نسعریزو رز دبه رازق

 توراییب راقب
هال عريب 0

 5 ۳ 5 دما 
 بوتام درصد ۱ ۴

 و ۴ ۵ ها ترم 7 ۳۳3 روز
1۴۹ 

 ی

 بیقع 3 ۶



 نوا د طخ تروص ۱۰۰ ۰ رادرسو؛رینق لاوحا بش ۱۴ و رافگ,تازغ بیقعت

 هناتسآ ماتو ضمیزا ود و مار ماواشمان نسح "یرادرسدار اب هعلقاموط لق ۳9

 زا دم اشساب ن نسحتدامو یزاب ةرفردارب نس> یلدنآ اط ۱۰۲ زا هرق ندرمو

 نسح هجوت فلورشع یدحاهنس مناقو لاس نا مدافو هی ۱۰۳ وأ یروص#

 رابصحرافکیالبتسا | هه لدرا بناحگرادرس تعرع | ه ۶ دا رغلبۋوتساخفباتساپ

 یار ؟یزاغندمآ ۱ وراقک ع فدبرادرس تعحر ها 4 هعودرد ندو هرصاحموهتشب

 اسان دو نتفرو ها وکو نسجیلد "یالوتسا مو قر ۸ ران اب" رکسعان نام

 هحو ۱۰ ٩ اغا نامع هداعسلارادیاقأو اغا رقنضخ عفو هارد رقنو لیربت

 دو ندرک صیخات | اما دال ال هیرادرس و هناقسا فاح اثساب  نسح یجشع

 نایح ملعاریزو یا ۱ اسان هری اب ها اتارا رو لا
 ` ماش تعج ۱4۲ نانهابس یال نا یا تعجو ن رک "هرمز ساب

 لاوحا | هو هفیلخ شسح یوتقم | ۵ [اقشا زا یرغوزاربو نلوتقمرکذ ۱٩

 ع اضوا ق ابواغا ىلع واتساپ نسح جفت رط لتقو نیقیرف توا دعاساپ دوغ هز وک
 نا ویدردنجرادبعیلژادت لتق ۱ ۸ لاس نرد لاوحا "همش ۱ ٩۷ رزو "لای دنسرات

 رفس سورگنا باجماشاب ر یرادرس فلاورشعیئا هنسمیافو ۱۹٩ نو امه

 رد ته مناقو ضعد ر 1V ناخراتات تدوءوم طالیح

 نارریی:یاغااغا مساهتوادع بیس v| اسا ° ا نسح یل تو لر رع ةصقاشسا حو و

 اترا دا روش مه ناو اسار مساق ندش ماَممْع ve اسا نسح یبشعب

 ۱۷ ۷ ےگ :لحرسرد تزنف روهظ ءادتا ب۵ اس ا لل مزو ابر صم یلویاار نسح یش

 ؟هیرقرد نابز ناب دان كنج ۱۷۸ كر یزاشدووک ابر بز رينا معه اس تکرح

 ۱۸۰ .ارزپ رد "دعا رکهلیح هثم نق ناهار ماس "هہلغو ناز رە مازا ۱۷۹ نابفوص

 ناتلس قارح :التسا داب ود روا رپثس داوس دالا باب را رکسع رس جاحد رر ەم

 داب ودروارما ج اح نرش رسا شن اوجو ها | "هعلق ضف اور “ال ہتسا١ ۸ | اهلحو

 رکسع نتشک هن اور | AF داب ودروآ صلخ: رکسع نتفرهنهلافاحرکسع نتشادرب ۱

 ن اوسگرهشب هاش ءالبتسا دو دصاع دورو | ۸ ۳ ناورردیدحرابصحعان ناور یو ند
Neiناور هاکشهب رد لوا ك نح ۱۸۹ ناور مع هاتس مدقما ۸ ه دور ادرس تع ره |  

 هاش ںہع ضقنربخدورو ۱۸ ۸ هعلقب دصاق یشگدوزو | ۸ ۷ موسكمج مود كئ
 فاصوا ۱۸۰ ناخ دارم نا ناغ د ع ناط اس لاقتن هناتسارد تلودنامعا تر وشمو

 ماظعریاشم ۱۱ دردمعاذلو دلاءالع ۱۹۰ ماطعیارزوی راع ناعدمناطلس موح 1 ۱

me 4۳اتابلع*یرادرسهایس هيمالغدس | ۰  

 نسحیلد ۵عقو | ٩ ۷ بس اتم لد” ۱٩ 4 قرتسرفسب هداز ازهلافحو سورکنا دا

 سلم تروص ناور دست ءالبتساو نابضولو هبرام لاوحا "عقب ٩ ۸ هنسورد



 . داراب باجماشاپ لع رطعاردص نتفر فلاوةرشعتاتنس ماتو ۲ ۰۱ لارصخرس

 ها "هر اع و ناو قاللشرا درس لوزن ۲,۴ مگر فسر اتاپ ناس هجوت لیصفت ۲
 یمطعترا دصباشاب دلال "یرادرس هات تدوعو مو رشرا فا رادرسنتفر ۵
 نا رای روق ناحراص رهمعذ هتشدزارافکرارق م . اشسا لعږزو تاو زا دعیدارغل رد

 ناوتشما ی CE EE هرصاح جاو هعلق خد ناوطخرافکرارفو

 ؟یروهظ یباقجوروهظر د رکید تیاور ۲ . هجحعوراحم *هبراخ ۽ . ۸ لدراءارماز
 اساب یتطصم یراص ندشماقمعاق م |. ساب , مساق یروقماشابدوج هلزوک

 یاقممافو اسان یفطصم یچ راص ماقم عاف لتق | ۱ بصانماب نابعا ضع تار شو

 هدارهندلوو ییاتسدمص تالب دشت هج : شاشدادمعوروہط اشا نانص یفوص

 ناهد رکن دسرو مام هژاتخاداتمات دج الال مطعاریزو ندمآ 1 ناغناغع ناطلس

 باع اشع اب ںجیرادرسو فا انشد مر هتس عفو ۴ ۳ ایقسافدیاس اب لع

 ۳۰ نیفروتسوا "مربعاعرادرس هجو ۲" ۴ رادرس تروشم ۱۴ نوغر وتسوآ

 ییاقحوب هالبتما ۲ ٩ هعلقو شوراوخف شوراو قارحا نادهب دف دار دا رغشر رو ةف ےک

 ۳۹ هم لص تامدقمءادتا ۲ ۱ ۸ زادرسیاقحو ندمآ» | ب راویوا رامصحوب

 هاتسدابنتفر تورا ساب مه ارا شوخرس لاتف م ۳ مک لحرحر د هدازهلاتح 4۶99

 بوحاشاپ نانس نبااتماب دج یلوتقم هناتسآ باج تدوءو هنرداهاک امامت ناز

 ناشکرسندمآ ۲ ۲ ۴ هسور باجهاتسدا,نتفر ۲۲ ۳ اما حوصتراسکناو لر بط
 نه اار دص توعد بمصو لزع لیوط كعاطا هلاتسابهاتسداب تدوم ۳ ۲ هاییس

 اوت هاتساد برادرسندمآ ۲ ۲ 4 ندرکبیدتو هایصو ناب روب تک تکرح هاب

 . دکرزو یرادرس فلاورشع سچ هنس مداقو نا درو ظ۲ ۲ ۷ راوشمطردنسح لب
 بفساشماندارم ترازو واتس ورد "یلوتقم ۲ ماثماب شیورد ترازوو شتافوو اشسا

 هی رافکا مصداق ۳۴ aT نایر دوك ۳ اتاپ شورد لت

 ق فتا را 3 هوس ۳۳ لس ناال

 فن احردنلق نا ۷ ۲۴ ۲ ایقتماروا هبلغواشابدارم یرادرس ۲ ۳ ۾ نابلالح
 ا زا دمشج رثسمفد هکغاسرد شو اج ل صم" هعقو ۲ ۴ عهرفنا هرصاح ۲ ۴ ۳ هرقنا

 دا رغب فاح رکسعلاسراو باحردرادرس ندرکق الشق ۲ ۴ه دالومنابیابرادرسر ازر اک

 نیا لاوحا هیقب ۴ ۸د الو باج نبا لال البا مور رکسهباتساپدجا هداز ی کا ئرآدرس م مپ

 حا راو لص دی رح و هناتسابهل دصاقندما ۲ ۰ .نانراتان سولح ۲ ۴۰ هزاتساردلاس -
 ا اشا o۵ لیوطردارب باحم را درسراغلیا ۲ 6۱ فلاو قرسع مدس هس

 اسب دو م ۲ هلتسآ رد عیافو ضعب ۲ ۰ . هژلتساناتس دار هرآدرستدوع ۲ هاب

 هی ا كع 4۷ روصم "یلاواشاب دل ملحراثا نع ماقورکذ ۲ ۵ ۳ رصمرکسعاد

 اتسات فلو, ندمآ ۲۰ ٩ رادکسا E هنس میاقو هون ردهم لرز 1

 را دک ساب



 . اسا از وقت ایا رجأم۲ ۷۷ عتبات تو ا "نود ۲ ۷۹ رارکسا

 اعا فتم لاوما ندا: ۳۷4 اسان دم ما دف تیام ۳۰۷ م سا دارم ظعار دصو

 9 حاج ها VV ج هرو واتساب لیلخن نادونف ارد رفسداشح قافنو

 ۷ام: ةتطاتملازادزا ههزکم هتمکراتسا لاصرا ۲ ب مچ هاف همان دیرعناندجاناطلص

 نبا میافوزا نقعد ۲ ۸ زر قتسپ اشاب دا دارم یرادزیس فلاو هرشعمسا هنسمد داوو

 )۳ اتماب حوتصت یزادزشواشاندار مرزولاقتنافلاونیرشع هنس باتو" ۸۲
 نیا میاقؤزا ضعیاترد زفتع لاوحا ۲۰۸ ۴ فرش بازو همرکم ؟هجعک نینهآ ؟هقطنم

 و ست او نادمآ۲ م هاب , ر دزغس لاوحا فلاو نرشعویدحا هنس حياتو لاس
 عاو م۸ هنردا ناځنچخا ناطلع نتفر همقحو دارم ناطاتس تدالو م یچابااباٹسا

 ناطاسندوخ ۲ ۸۵ ناونیاکتناحم ناخ ج1 نأطاس هجوت فاو نیا شع و نا قم )تور

 هبارم ندمآ ۲ و . یهاسداب_باعر,یازکدهق ندمآ هنطاسلارادبیلو کز ناخ چا
 یاس داب تاره اطناع ج وز ۳6 | نود ھا لع نا س ایا لاسراوهمرکم "هدعک

 ضعبر رخسار ما ءالبتسارجختنامآ مقر ۲ ۹ ۲ ین تفالخ بانج تانسح ضعبو

 یک د د۳ هنرذابرکپ درفتسزوروامتسارد رجم هانن كمل دعا ندما لأاصبتساو عالق

 ۳ ع هایسزمهاشم زا هدازکد لتفاشاب دج ا هداز یمن راد زتفداباساب حب دعت تواره

 هاتس “همان عض هن ازار طق هانب اسا نیل حنا ا میءوزا ضعبر 1

 نادوش نقف هرهنطلساا را دم السا هاش داپ تدوع فلاو نر ت عو هناا هنس مباق ور ۲۹۰ مگ

 هینامرافکل اش وکی فا در فس باف برق سو ایا رظناشساپ نا دوہق نتف ۳ ۹۹ اٹساب : لىلخ

 نعم "عفو ۸ یزوارنزد هعلقءانت بونمسربارقهالمفسااشماب دیم تداهم 4۷

 حوصن لتق بایشا ۳۰۱ اکابن ترازوواتماب حومصنطءازو" یوق ۲ ۰ لغوا

 "همان لع ۳ ۰ لدرا "هماندپع ۳۰ 6 زو اغ نت لاوحارکذ بصانم تالیدبت ۳۰۴ اساف

 ۰۷ اور بنام امار وش از یر درس فا نیر شعور هنس قو 5
 یفمویدنفادج مالتسالا دست تا۸ :همورراساح همانعاوص م ہاٹ دصاة ندمآ

 :ءارادرض 4جوت فار نر تو سس ۳ یا شردارپ ندشس

 لیلخ یرادرنس واتساپ دترادرس لزم یل هکذبرح ۳ ۱۰ سرا هعلقءانب نارا
 ا : راقتکسا ؟یرادربس م ۱۳ هج لص ماکفصارکد مع یچ ایا سمح م ۱۱ اب

 ناماس تفابض فل وی شموتس هنس عیاوو ۳ )۴ درهم لاسر قاز ت با

 یارکكباب ندمآور راد قالشقبسا لبلع طعارزو نتفرږیدج ممامرد ناخیجا

 ماکقسا سایر دنکسا ہل اصم ببتر ۳ ۱۰ ناتسجروک هطفاح# رکسع لاسرانام
 ناخ ینطعم ناطاص سولجو ناخدجاناطلسلاقتنا م , 4 اعود لاوسا هی ملص
 هارزوو ناخ رجا ناطلس ناکدازتسرکذ ۳ ۱۷ هاشداپتا رم نات دخان اطلس فصو

 ناغ ینطضم ناطلس مانارد ماو ضعي رکذ مارکلا جاشملا ۳۱۸ ۳۱۸ ماظع ءالع ماظو

 سواجرکد م م .ناننطصم ناطاس ماخفلاو نیرشعو میس هغص عیافو م 9
۰ 
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 : مارال یدررا بناخماشساب e ۴ ۲ | یارکدج لاوحا نان نا مناط
 زد نو رط a دقع طعاراد ر زال لب ۳ وارسیار هک رد یارک نام

 هجا هداز تا واس الع سافیباباندمآ هل ییایاندمآ ۳ ۲ م وارس یارک

 لڅ داماد قیاس ړزواب یمطع ترازو هیحل ۰ فلاو س رشسعو نان هنس مبا واس ار

 ندمآ مپ سو رکنا لح سرد هی وام -تمالعو دس رغ" هعقوهاتس مگ یجابا ندمآاساب

 ِ مار ۰۷ اتسابلع ترازوواشناب دع لزع فلاو نبرشعو مسل هنس میافونلتب تفرو
 ۳۳.۲ انودرفم تراغباشود نتفر ۳۲ ۸ اشسا ردنکساكنحرد هلرافکر ویاط
 شح ریس اغا شاف هرف تس دپ جاو روی بونکوهفم یلوژ تع ندم

 ا ان یسح ت راز رو ولانوح . رس 7 جام دام ف فا وائل 2 2 تو

 و رد ناک نایک الا هج ناخد دار تداهش ۳ م اسا ا
 زالد ندمآ یلویخاردقارتءالبئسا م ۳ م ناکهدای ئاسو نایرچکپ ناظم نوح
 نما Fo یزوار ,ند یارق NS دان د ندادماعنا یا. ۳

 1 رسجزار وصنم رکسع ندرڪروبم ىجا سا رد ناهج هاشم داد ر اسابلیلخ نادورق

 یا رب ناخ نا لذسان طب كنج رد هی دا دما ماز رام ءاقالفار نماشا رو الد نی مآ ۳ سه

 e مس ر قازقر واطردرا ات كنج لادغد "هدونولب ر لمس :نابر هلی بل نقآ

 رول حب د ماللسا رسم مو برحوسرت مروا هرصاحم ۳ ۳ ۸ ناخندمآ نا دغ

 شاق رق تدا چشمو عیار شیرویراغکر باخ ات ندرکت راغ ثل شیروان شر ون ۳۳و
 ص درو | سماح شرور رافک نو ساثم ابرو الد ترازواشماب نیس ح لرع ۳۴۰ اا ر ل

 یا ما عطتس رد مدافوهیبنت ۳۴ ۲ تدوعو هام دقع ها واف جا
 ۰ ۳۳۴ هعقو بیس بصانم تال دب ۳۱۴۳ ریس ناب زن 2و ها را دبهاش د اب وخ د فلو

 رکسع تیعج شالنوردغر |۳۳ ۰هاشس سد باک و ررات ا رغم باہ سایز تب نامرو زورولص

 اطلس *دیاوحم ناشیاتعجارم ۳ ۴۵ اا رغسر مارد ترو شەو

E £ل ایالت نیساج ماه وا والعز اهاتسد اب راسفق ا  

 ارخاو یا یارسد کم لوح ماد ماش یا ندر ضر ء۳۴ ۷ مودزوزره

 ناجا هداعسلارادیاغاوسش اروالد طعارزولوتقم۲ ۴۸ ساغ زا ینطصمناطیلس
 لڪ اطر م اطلس لقت عهای نان طصم ناطاس سولجر تعسر مارد الع مداح اغا

 نلوتقمو ناچ زاطلس ینالنو تربح هربغ واغا ع هلاترطس«ندرکت دراغ قمشعیأر سس

 قیسح لتقو ناونع ناطلس/یسومحم نایاغا لنق بلط بصانهیجوت ۰ ناپ لب یاغآ
 هنر اتو یر ولد هربص رک د هرماعیارسبناح ینطصم ناطلس نتفر ef اسا

 ۳ ۰ دیس فوت و یادش ناغعناطاس "هرم هل یدیرد ناح نا ناظر

 ماعنا مزو یدنفا دعسا یفمدعاعتو تاع ۳ 4 هنالقاع با ق>ضرزتعف ضا رت ءا

 ەىقو اثاب نیس هرم تراز وواتساب دوادلرزع ۳ ه۷ یساغاومق لنقورکب ع یاخوغ

 رواغ نلمب ۵ : هیلغ ۲ ۵۵ دب وا جورخ جحا ناطاس دی دج مامر ڊول

N 
 = .ردمرد



 یاد اخ شارتعااتاب | نطسم لک تززوواسا گیضح هزم لر هاو لر

 يردد "ياي اندمآ م ه۹ اشسا د یر وک ت رازوواثس اب ینطصم ی هکفللزه

 (غودندمآ ۳۹ اتساپ ف سوز لغوا فیس لاوحا ۳4. لاح نی مادو ضحباساپ هزابآ
  نرمآهلرافکسا زوم راف "هبلغوقسموهل نابجابانمآفلاو نیت ال ون ا هنس میافو ۳4۴

 مد بلط یارب لوف تمعج عام ۳ اتسابدهزابیارب ناہرچکپ ت رح اٿس اپ هابا تاکتم

 ترازوواشاب دج یروکن درکتغارف و ۳ بم یشابج هبجواتساپ دواد لتق نانع ناطلص

 ئورا درسا نارا ات لید راصح هر قوبضناتم اپ هزایا نابغط ۴۳۹ ٩ ااا د یسک هره

 ترازو واساننیسح هرم لزءازج بارکد ۳۹۸ علوی مما هعقو ۳۵ پ هداز هلاتح ,

 غە وا یاب وینا یگ لزب ر ناخ دارم ناطاس سولج ۳ 4 . اسا د لع شنا +

 1 زا هدالدرد ةنتفرو مظودآدغب رداشماب فود "عفو ۳۳۷۲ اس ان یدنفاذعسا ندم

 “لاو اع ا طفاعلوزت سبب یشاب وصرک تنحواتا طفاح یرادرش م م

 یشابوصرکبایدا دغ تلایا بجو ۳ ۸ ..مرلم باوج ۳ ۹ یشابوصرکبكنجودادر
 لیس نتف وردا رعد رابه ګ سامع هاشم ءالیئسا فلاو لیتو ثاب هفسعیاقو ۳

 . نابتسلاص,فساواردا دنب سابع هاش نتفرڪ ۲ شتداهشودادغب سا امار

 موج اب لصوهرهش زا ناخ مساق رار كوکرکو ل صوم رب نس حرس یالبئسا ۳ ۸ ۵م

 تزازوواتنا , لعن نکنا مطایزو لق ۳ ۸ ۷ اس اب لر رپ لتقاتالب و جا كح وک

 ۳۹۰ .لمصفتلا لم ناشیا داسفو جش یاوخاواساب هزالیاوعد ۸ ٩ اتسأت ںہ سکر ج

 زاناو ٩۳ I IE ۳ رابط همس تباکحراصح هزق هعلق هرصاحرد تاکح

 هزابا بوتکم تروص ۹۹ هیاکح یودیا تق ی اشاب فسوب نوالقاتسا هز ابا و هاشم
 اتسابهز ی ارناو رام م ءا اب رفستقانم ۳۹۹ اسا د کرج یرادرس ۳4۸

 ثیثاخ همجوتو یارکدچ نامصع ۴. مرکارادرس ت دوعواٹساب زانا لام دقت مع . م

 ردامنود رکسع مازا ۴.۸ یارک یی  :ه یارک ك بنام
 هجر .ودرد یارکنیهاشم ماز ویارکن وهاس ابر ات ن درک فامصم ع | ,هھکی ار

 ۱ هنس مدافو ۴ ۱۳ نورا یو وارق 4 ۴+۳

 اش اب چ ریکرچ مطارادرس ت او تاقوت یانش رکسعد تدوم فلا بثلنو مب را

 مر ۴ یروکن وتلاردرسخرس ماز اثساب قاب را دزتفد تاق و اشسا طاح یرادرسو

 تیاکح لمصعت ناتسحر وک باع رکسعلاسرا ع | ٥ ناةسجر وکر در سخر سر کشا

 ات لیس ك نل شید "یرادرصو لغو تنج ج ورخ ۴ ۷ ناوسخرساپ ناتسجروک
 م ودا رغب ن اگاشان طفاح مرک ارا درس هجوت و تر وشم دا رغب با ګاثساب دارم ننفر

 قارفماره ,er فلاو نین: سچ هنس مداقو راد رتفداتساپ مرکلا دبع نانق ین لق

 یکسء شرو ۴۶۲۲ دادغت هرصاع واتساپ طاح تر وشم ۴ ۲ نم رخ هرق كنجرد

 ۳۲ هرصاح لوطب قافت او نواشم ساجم دقعدا دغبدا دما, جهات ندمآ رفظ مدعو ,
 لابد رھن هاسندبمآ ۴ ۳۰ اشسا رگراد رتف د لرد هبصق هلاید بلاجاتساب د نتف ر



 هاو اشسا ظفار درس لوا كنج قلب رادر وخر یرانفرک ۴+ هب هل اعم اتمایدارم فرو
 ۶ ی ایا ندا طع هلفاساتماب رگ نتفر ع ۲۷۰ هرصب زا بوطو بارغ ندمآس یخ

 سابعهاسثل | ثنح ۴۲۰ هربخنابهاشندمآ FFA ینا ك نخر ادرس باوګ هاشم

 درک | نم اث یل اندم آ ۴ ۳ ۳ دادخب نارسخریمدا دما ۴۳ .اتماطفامرادزس

 باوج ۸۳ د مخل" هدصقورکسع ندرکتکرجرکسعیولخ ۳.۲ ج هاش یچایاله
 ساب طقادیز و مط تربع لح ع ۳ ۸ و ور

 تر یی نا دسفم ضعب لتقهاتسآردام دمت یہ روک لتق ۴۳ ۹ دارمناطلسب راو

 بلحرد نکس" هنتفراد رستدومژا دعب ك رک “ةعقو ۴۴۰ استخر فن کن

 مناف ۴ ۴ ۲ زیلکنا یلیل ندمآهل دحرسلوحا هچدحرسلوحا ۰ (ناخدجوآ ندمآ 0
 لیس ڭنلشىد نابع ۴ ۳اشاب لیلخ ترازوواساب طظفا لراع تفلاو نشت و تس هنت

 لتقوناباقماپ ماز FP رکسعرس نتفرو مور شرارغس بمس رکنسء زەبى ایا اي ۱

 سلاح مزک ارادرس هجوت هعد>ا ؛هعاق شاعمدب شابلزقیالبثسا ع ع ه رکسعرض
 اسا دجاتاف و نیزارضحو ضرع ۴ ۴ ۸ تداعس"هلاتسارهاشس یاب ند مآ مور شرا

 لثت رضا لاوح اهر حرسلاو>ا ۴۳٩ دیههتشدا دنه هاد اپ لاوخا همرکم "هکمفیرشردخاپ

 قاروازغانم ندمآ م ۰ ۰مورصر هرصاحم فلاو یا بس هنس جاوا قطصمهرق

 ارزو لزرع نانل ال قامعا ندمآم ه را دوس سون لول شو
 لاوحا هم م ۰ ه:یازکسناختناهبخوت ع ۲ اتسانورسخ ترا دص واتساب لمل

 مپ اغ ود لاوحأ هل ناجم هما لاسرا م٥ یارکینیفاتم ویارکدچاب یارک باپ
 م ۰.۸۰ ظو نرتسداوم هم ان دهع تروص ورود وص یار رد طض داقعزا جسم لحرس لاوحا

 مور ضرا بنا زو صن هرکس ع هجوت فلاو نا الو ںاع هفس عیاقو ۳ ٥۹ نان بوت موہ فش
 نام ین همضقرد همت ع : مورضرا نعلقخفوم رصاحم £ هاش تاج هزابتفحار مو

 انابمبب*دامصم ج۴ هت م م هناقس آبناجماماب ورسخرادرس تدوع ۹ م
 تافو ۴ 4۷ رکسع تکرع نا دمهرفسباخ اور سخ یادرس نیلاوحالالتخا ۴4۵
 ةننوق یلاهاتوارغام هعق ٩و مد ٩ فلاو ناو مست هنس میا داوو ۸ ۶ یواس

 تماما لاوحا ۴ ب م اتسابرکبرادرتفدلتف م # | اتنایورسحردغابوارغاملتق ع ي +
 یشاریهبح لتق ۴ ۷۳ ل وزرو ف اجماتمایورسخرادرس تیزعلصومیارکرو

vaباب یتطصمرسقمرپ نتفر ۴ ۹ رخلکراصح ءاسو لوزرهشبخرک ارا درنسلوص و  

 9 رامعلقق vy هلحو ىلع لهشمو ناسخ ماما هیضق خ فو دادغپ بنام اون کو و

 ما از هصق نارینیسوفو ناب درهم هفلقرادرس نداتسرفر شل 6۷۸ شابل ارق ناادقو

 دانا "تو ۸ |نادم م طعاراد رس نفرو v4 نانرهمءهعلق ككنحرد ناخ لنز 7

 ااو رس م هعارادرستدوع ۴۰ نزکرد فصو PAF نادمف فصو ۴۸ ۴

 مارو لاغت یارههبرادرس ن دمسرورسخز دیش و نوتساد هوک فصودا دغی باا

 هرناٹساب ناعنک تفر م ۸۸ام ود لاوعا م مالصارکسم كنجرد نانسح رول اس

 کد



HU 

 تزد د ناکرا, ور و ریمعلو ۵ رمو هم رکم همی رد مر لی مویه ی د هشعاصو کعرزکد

 لوزت فل فلاو نیما هنس میاقو ناخ یس را رارف م ۰ هناتسا مزافو ضعب م 4 ٩ فیرشس

 راگ رک سەم وه ۴۴۳ دا لنت "رباح م ۹ دف ات ورس ااا

 فاع رگسعتدوع هلح هطفاحعکرطسع لمع) تد وعو تر سم ۴4۴ رفطمدعو ۲ دغي

 ۳۹ ۹ لع ینصهاشءالمئس) ۰۵ أ كتر دو لوز رشد شاملرقءالبئسا ۴۹٥ لص وم

 لصومزااساب هرسخزآ درس نتفر سرو انا دم كالهاوار هبداب نابر ءاسابورسخ مایا

 لاوخا یلکفوسخ صیخانوضرواتما ورس خیره .لصو؛هماقرهعنونیدرامناحم ۱

 یا را 2 رافکاب حبو اوز سن ارف كح هلرامکاب لص ید. ىزا

 یل دج مج تافه ۰ مو دنفآ یتلاح هداز یمزعتافو د "ومآ تافووزکد هرقر داش نم
 یکسال ؟شلندمآر رادان رو

 نتخارفارسو نایاب روز لاو ۹ ۵ , اإ اس ۳3 اب ظفاع ترا دصواشاب ورخ لز 6۰۵ قالشقت

 نلوتفمه ۱۰ امار ی ترازو واتساپ ليو ا ىلوتقمە ۰ 9 هزانساررکسء گز

 یلح یسومو هفیلخ وسواس ر ینطصمرا دف د "یوتقمورکرد" dias | € ا اورسخ

 لع تراز و واش 3 نحر وقم .ef رکسع شورغو نوچ ورکس فن 7 ۰ ۱

 0۲۸ نیامهح تروص 2۲۴ هامس ار ۳ ۳ ٍ

 . دجاسکرح دیالملخ یلند یلوتقم ۳ | ناشیاریهاشملنق. نان روزلوجا

 ار جام لیصت واتساد سالا لمف وما را ۰ فاو برا تهتسوو ۴ ۵۳ اه

e ON ۳ 4تلاناهمحو اتساپ یطصمراد زتفد لتق قرش لاوحا م  

  نادقبنابهقسوتر لتف ناتسجروکربشفاورءالبئسا ۰۱ شات لج اب ربصم

 ۰۴ مایل یامقنس زا ضعي ندر وا لدشو ماش اعاش اب ںجا كجو کن تفر هنطلسلارادب

 ل وحالیصقت هع ۴ انساب فسوپ یلد یلوتقم ه مس رثس لها رتفدرس د مور یلوتقم

aمد الب لاوحازا عا و ضعب  oF یعیراو ثار هنس مي اقو هدازیلح هرف تاقو ٩ 

 هه لوبناتسارد مطءقیرح ۰ ٥ ۰ نایزاغ مدو نوراصح نایضفارمو غف لاو
 "ماط ه م ظدو سل و تب رسد ولوم تعج ۲ ناخد عنمو هراخ  هووف لاسرا

 ںجا ثلحوک*هملغ د ۵ ۵ اتاپ د طعاریز و "یرادرس ای اب مارد رم زد لی یر ۱

 تلحرد ناب رب هعقو ۲ هه لح ی اتش اتا : د راد یس لوو هد نعمنارب باقسا

 هدازهشن تدالوه ۰ نابار وز ضع هل زاو نادر + قیاسیافااغادهسوکلتف دو

 هدازينایت قم عفو هد ۲ قبنزا یفاف بلصو دسور فاع هانیلاع هاشمدا تكر

 تعرع هل "یاباندمآ هل tl) هزابا لاوحا لصق o1 8 یدنوآ یاس

 یدنوا یس نارغمالا بقل فن ov | هلرافک یمطقان هنر دا تاج دارم ناطاس

vt:از رم رقمسداب ةو ۳ فود لاوحا لیاهجوق رد د نادودبحلق  

 دانس وا لارا سودر رد وا ساحو هبل همد یا و ادرار ۰۷ ۴

 "هلخأم فلاو لټعیراو عبرا هنُسمیاقو
 تلخ ۰ ۷ ۷ یدنفاززعلادبعهدازیلعءرق



 هلام اب ینترم؛یرادرس بصنولزع هب ۸ هنسوپ یلواتاپ نسخ طاطح
 هلص رب ںیہ۸ اتساپ دج ہزابا لت Al ٥ هنطلسل راد اع ناخ دار مناطاستدو#

 نوابهرفسدناغدار م ناطاس هجو ورث امر د مرک را درس لاوحااتساد یندرم تدوهو

 هادا تیزع یاکف وسخ ° ٩ رعاس فن لتق ه ۸۵ ه نارا ات لیدس" ناورتلاجزا

 لتفر :رکسع ناضهااساب ر ینطصهرادعاسر وهم ه ۸۷ ناورتاحر |دکسازارامتیلاع

 نتفراشساب دج م طعار زوو مرک ارادرسلاوحا هداز قشقو لتف ه۹ نجم لای دارت

 ساب یضنرمب یو سم ۰.۰ .اٿس اب لیلخ قزافروش لتق مورضراباتمابدج ایزو

 ۱ بفلاو لیعر راو سچن میاف ولویافسارد رو نوکروس لاوحا 4| اسا : یلیلخو

FEباتح طعا رز و هبده مو !یضرآ لج رەس ناع دا رمنطاس لوصو  

 تو هرصاع هو« ناو ر باګ مالسا هاشداب هحوت ه۹ ناخ دارمناطاس

 مالسا هاشسداب نتقز ۱ ناطنخسم نیینوراصح ریمعت ٩۰ ناور علو

 لا مور تاب مج هم هنطلسلار اد هاضلاع هاتسداب د تدوع ٩ ۰۲ رام : تراغو

 او °4 ماثس "یفاف ۷ بلص مورر لص ندتسرصم "یفاف ترا دصاب

 هس رغ "هضق ٩ لغوا هن وکومااو >ا ناکه داره هعقو تدوع یا ارد

 ۹۰۷ هزاتسارد میاهو" 3 هنططسق ضد اب ردلاوحا هداز یضاف ] 3 تام

 نایرچکپباکلتق ۾ ۰ ضارتعا . ۸ ناورراممګ گماسهالمتسا باک ی راض لق

 رادرتفد لتف ۹۱ ۲ جدجرس ردرادرس لاو ها فلاو لیمب دراو تس دیس عبو 111

 حوصتنتفرو | ۴ اٹساپ رج | ك چو کت داهشو مار نالدرا* هعفو ۳ یر

 2و 4إ ¥ ةمسوت قلب ویو نبی ۳

 "هیرا هعفو + ٩ ترازواب اتساب : مارهب یر ادرسواشمأد نت مطءآرزو لرزع4 ۱۸ د رخ

 لدرا لاو >ایدنفانآ ی فا ٩۲۲ یارک تیانعبوتکم « ۲ ۰رات 19

 لاص لاوحا ۲ ۷ هعاتاب رکب یلتق ٩۲ ه هتنالصاهعقو م یوفارروهظو
 احفلاوتعب راوممسهنسمیافو ۸ اد هجودابهنسو تل بخو واثاب

 ۱ قاس نا یارک تیاذعلتق نان لی دہت یزوا "هطف اعم یشانفرو اسان دم قاس ریز و
 یش هزابا لتق مع یچایا ندمآ قازا ملقب رافک ءالبنسا ازریمرعتات لتق ۾
 0 تعرع سم هنانسآلاوحا هم | اما مارد م ارادرس لاوجا 4۳۰

 ردداص مدافو فلاو نیمیراو نام هنس میاقو, ۳ ۳ اعنود لاوحادا دغیر فسر ناغدارم
 هب رقس عیسروهطلاوحا سم ناق ناما 4۳ ع یدنفا دا یم ل ]رعدآ دد روم

 ورسخ"هیاکح ٩ ۳ ۸ انالومترضحدل و یلجرکب نهبرقس میس تسایس م پ
 ناخدبابراتسایس و ۴۲ لیصفت یلحوماهصاخیامطارستافو ٩ ۰ یشاروص

 + او اما شهاتستباکح 4 ٩ E ۴ هاست مار تاتو

 لیصفتب ۴ ۸ دنه*یجایا ندمآ « ۴ ٩ یدنفاوسا قو غوا فیس لتقو سایر ط

 نامنکنچردرسحرس با ماعناو بوطلهتیارنواشم ٩ ۴ و نا شوردلوما

 "ا



۰ 

 ابا چرا ندای ٩ ۵۳ شام امار لاوحا ٩ ۵ | داغر بلاک تاپ

ن اتنانلرق ماعلتف 4 و و دا دغیر واشساپ ینطصم نادوبق ترازوو
 تراکح ې هاب 

و هي اورا ق ارت حا لوبئاتسا یت اع : هانملاع هاتسداد د تدوع 44. یافحراه
 لدق

 طخ تر وصهمانو م ییابالاسرا دنه و رصخأ 4 ۳ | نار ارسخرص "همش ماه

 دادرسلاو > ۹۹4 ٩ یس هممور تدا رب رابد" هعل قبر اکماکهاشدابلوصو نو امه

 یابا ندمآ هد ۷ كد فاحمرک ار رادرس هج واتساپ یتطصم هرق طعارزو طعا

 اسا رع هجود تایاکح لیصفت ب ب و هن اتسآلاوحا ب٩ ۸ ادضنک هلاس :رفس اتم

 ي تایوب Vo هکېدح وسرداغوغ ٩ ۰ ات هجو د ودر یسع

 4۸4 یو که نطل اراد یزاش دارم ن اطلس ل وضو فلاو نورا ٩ هنس واو

 لاوحا لیصفت ٩ ۸ | اتساپ دع یم یابط ماقم ع ت لتق ادخکه لاس رفس هناتسآ اتو

 هتاصمدقع تروص 4 ۸ ۰ ناخوراص هات" لا نرمآ | مرڪاراد رو طءارز ړزو

 ینطصمهرق طعارزو تدوعر ؟ید یبا ندمآ 4۸4 کس تدا

 “هفت ونسوي تلابان اٿس 1 نیهاتس نور نا 0 Af 4 AV هناتساباشاپ

 فیس نن ناماس رام قو رتعاردصاش ابد ش ورد لاوحا 4 ۸ اردن یا

 ناطلسسولح ٢ ۳ هج را هملع ناغدا ارم ناطاس لات مدافو" 13 ٩۳ ٩ سر طو

 ناخ دارم ناطاسرا دمانهاتس دا بقانم 4 4۹۷ ناد د ناکرا 'هماع تعبیو ناع مهارا

 e "همهب 1۹۹ ماطعیارزو تلود نامعا 49۸

 .۰ هغرصام روهظاشاد نادوبق لز ٥ فلاو ِ

 . لوالادلج سرم
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 زملابحاص توکللاو تالا كلام سابق بركس کیارشو "یابسودخ فال

 لنردقت و لع ترضح هکنوسلوا هسرادرضح هزاطاسرعو هناش یلاعت تو راو

 ضیف هاا واشناو مارا لاین اذ تبشم یاضتقا یر ط ستو نرو هدن ااعن زالوا دنم

 | ږوهوراهطا هلیسهملزا تبانعو تدارا یر و صن و لص هت تروص نالوا حر دتم نوبت
 تادادعتساو هفلتخ تامهام و اتوا ینانصا نالوا ر طم هتافصواتسا لءاقتو یدلیا
 eh ملحولقاعی ؟ ناو انورشفیسکو ناهحهاسداب 13 هلکما ارطم هی هعونتم

 ر تراغمهنانش کلا وحهساوتابردضعب قوف تمام و ۲ بولوا مقسو نادان

 رهآوجو یدایا تاکرطا ةمطتنم هلا تنپ ابموب یناقولخ تممج هرم ادبور و تابش هلا
 لیل سرلاوءاین الا بکر بیاق لیل ەر رس ناطاس دعبال تاجاهست رهاوژ و دب تاب

 هنیراسدقهحو روسدق و اتاذ یلسرات ضح اهاکرا ا هلع ینطص)ا در

 ثوعسهلاع هماع هلدا شبصر او عاج هہلگعو هلک تک هکن :وساوا

 یدآہع لج ہلا مطح نآر وعام رکے طن نالواتا زدم طعاو تالالد عض دوا هننلاس زبولوا

 ربداحم الارسعتم هلتسابر سفا متو دایقنالا بعص برع لاق ی دلپاداتسرا هناحم قیرط

 یراع ند هفزتم عمق دیاوخ یراتلبح ماس ند هجوعتمتاکلمیراتعط نکل بولوا موق

 بولو كلاس ند هنکم بامسا كرادمهتوعد رما تورا ےالماح لوا ےلغلوا مگس رغو

 ابا 12 ا لیجیالقح تنم لوبق زی لوا ترک ا
 مارکب اح !نییلماطعبنا ارمفیرشت هللا مالعا فنار رنو

 ا اقا اب یا ناو r ر نامر غبولوا مار هر ما

 توقںاصناو ناوعا تعج حازم ہلا تدع لاجر بولق فبل ات هلغلر ويب
 لوا كر پاریمدت هلبا ل ولسم فیس ینیکوریضبس هلا لوېقم لوق نېکه رکص ندکدریو



 ۳ 3 و

 الا بل نیش قانا قول اس نا لاو لب 7
 لانالوا فی عرش ناکر اوقو نید ناینبياهداعددوردواننو دج یخدویدلپالاخدا

 لدیلتیلسرلا دیس ماکحا توش وند ما تیوقت هک ساوا هسرانامحاو رتعو باکو

 طاس هللا حالفلا لع یم یاد نما هماعندزراتحاجس ی زم وراپ لوا نابمرد نماد ہللا ناچ
 ناشع ن دیا هکانیعر نم هد هم اکو ی روم شرب اتم او

 یاوغانال وا !نشلغلار مه | تزوشخ لکت میگم a اکو تر زاضح لطجرتسمهقافو ۹

 دنصقمهدابند نع هللا یغرو م يعش هللارکتما راپنلواتلودو تور مث ق اذل اول لپابق
 رام تارم راب دلو لصاو هب العا قمقریالا ودم هدانقعو لئاثهباللعورظیاتشنا

 "هصالعرات او بق اتم نفورابخاو راو ل هردرهاظو ماو و رهاب ونسور هراصب لها

 نیرو طراح هجاک همدوپ ندم دقارودر یاکر دمو لئ اضف "هواقنو تامولعمو فراعم
 رخ مد او نیارا تو دح لناکمو نوک هگرباهتفو وب ندمدآ دهعو ماعد یرغو شداوح

 لواتتم د :لودو ما هلقلوا مطع :ولیلح سه تب مک یھت :عوضوم نوچ میهن ان

 ا رک کدو ماتم نبط السا ماد بولوا لوادتموز لق ںیم لامو تار

 ںیاع هیهمأغ ییفن ر دشلکءلوا ین ولطمو یتعم كم نیالقعو من یالضفو شو غر مو

 نیرانرص) "ید ها طق كنالقعو هدایز یساکزو س دح كنا إ۶ هکر دی اوفل اشک هوم

 ردیافراسه هی مغبخ رارسا یماوخو فقاو هی هل نزاع ین بودیاهداشک

 هماقحل لو لکا اهر :الکره وجر الم اکر ختم ندا لغام عالطا هیروغ كاحاس ی رگ و

mesنارساهچ یننوضوراّوطا تالربت ڈراصماو هلاتا لا 9  

 هه و هر اوحا ۳ تایلق هدابضام اول اع قالب ماست هد هقعر ءاسلودو بولو |یطفتم

 ثعایهلاحرا واضقا وا هيما وا تاودو لاوزو قرن "ةي هبرشد نادم . ولكە ر ويت

 هہلصا مدا تانا تلو د نارعارزرولوارببص نور درم رر مخ ندر دابموللع نالوایْاو

 هلصال و ارات آو تایاور عورفو مات اھ خرما کر دراو هر تالاب رتعلاتماقم

 نالواررقمهدهبناسنا همعاغجا تام هان نادلب "هجرماو نارع تعطر دفحاو

 زاسعم هلن اب تتسابق تحاصیالقع نالوا سانت چر ات تسایش دعاوقء تداعلوصا

 هطلافم بوملوا عناق هی هد رحم لوقت ندعداقورابخا نل عره بول وا لتسیاخم سامقمو

 نددوجویدوقفملاعو سابق نددهاشیاغزالوا هتقر ۵ باکم نیسو ثغوتافارهو

 نپلایفا "یدابمهکرراو هب هسر رب هلناتسزام لو طو بر اع ٽرڪ بو دی س اتقا

 لا هی فاو و« لنلقع تآ*رمور ابا لاردا یرو دصروما نڈر ومار رو دبع بول لاا ما

 کالا ج هراقلا فرش جرا 9 نوحرو وا وا نیم یک هد دیرضو ره و لبتم

 ۳ مع اهو تاع لوخروم هن ندنبلک یامدقردبه نماز رع بطر

 1 شار رکا کی نجمه یانارات اومایارابخا بودیار طسنو مجقواقوره دتداوح

 بوروکویر وما ندیارو دصونون یژآرداف هزوس هداشناورعتسو یرارهام كردم رف لی ۱

 ابد لبذ هيس یراکدنبلبم ندفلس تافنصم بوزاییرو ج تاندایراکدزیشیا



 اکدلوا ید ومهل امقالنخا لاوق طمالنشآ ی ولاغ وج ەس ر صو لوطم نر ف

 مامتها تبا رد باک هنر اتم نو هقح ال تایاور چت نو هیناس تاباکح

 باتا یراث ] هوان هطا ق درغلی یمم و و

 ناطاساا ناد هرکس كنه ناردراشم زایراباکراکدانازس هپاملالاولواراطنا ب و ږپا

 یرارات برع مان كولسملا باكو ططخ كز رقمو رظانملا ضور گن هنص و !یلحو ۱

 ۱ روا دتبلا ناو دیفرهعلا ناوم كنیبرغم نو دلع نا اط ومصخر دید ارتعم نالوارخ اتم
 پای نیف درو هبا کحرادونو مولر هاوجو باک رب یپهمدقمز كلير رم

 لج نکل ردقلعتم هنلا >ابرغمیرات ردشع "| قوق هنمخروم لج ندەلل لوم

 ری سلا ں لج كرما دناوخ لب دلاتامغ مای رافناسلور دش# | حردەدەمدقم ىت امولعم

 ق )عو یس هجرت یرال كموحرم هجاوځ نا ڪر ناسلو یرافغ ناتسراکب دو

 كيب یلچ برو شم هک هغیلخ یچامر ندرت تعمو لوبقم كلل نکی رابخالاهنک

 قحردشم ا هیجس هل کل نف بوژاب ینگ راول هسامع تلود هضاک شد سش هل تم ندنگرا

 ال زک ردانعر جرات لصفمرارعم ندفلکت هلا اړ رهن :توالحو ربع تنم لس هکردوب

 یلچهرق هليا زرو تز حو وریبعت تفاطل
 ا ندآ دنم یدنفا ز رعلادنع هداز

1 

 ر ,یلاوحا هاج تاود هک هن هندو د>یدب ا اكسب بو دیار كااصتخالا

 رغو مر وېش مچ راول قرفتمور صم هب هدو لعم لودو هو دع#مأمب زدم باتو

 : هن افرع لهاندیا طب ثداوحو ناراب نازاب ناز میاقو اف ردها ى هسا ر نوپشم

 ۶ تاک وطاب لو اقا ىدا رد راو هم دعآوقو هم زال طارق حار 7

 د | میش ندرلنلوا ملطم هسپا لکد فقاو هنتفقحكص ومصر ۳ هفباژ

 اشا هفیحار | نال وب عوبش اسان ا هزابیداوم یب دشا ل صاح نیک

 هجا ایلیا تبغر هنلاوفآ قووم و رفتم كلاجر نایب هزاپ یعقاولا وهام كعياقو بويا
 تاروصت یی اا هفضسلوقع نکبا مولعم همابرا یژو دص بیس و یوقو ٹ یف ہک ك روما

 فز ر دیا تعاساراز وس قوب لصا چ دوخأو طاغ نورورانعم یم هن راهی ہعض

 لاتزاپب ودیالةن ندلپا دقف بودی ا نظ كچ رکی اهرت هلوقموب اوب عویشپماوھلا
 ندنیمف هز كن هبنوکٹ داوحرومآ نج هن لوا طبض ال ان رونلوب قوح یق ہدرمصعره

 هعفان قبا د هدرا هشیوکق ج هنلا هصح ند هصق بویعبافتکا لب ییاکح و لقترکلایهنسیا
 . .هل وقمر اس ید و برحو لسو بصفو لز عو بایاو باه ذو رضحورفس ارز هبلپا جرو
 كرصء لاجرو یلاح یاضتقم کادامزره هکلبر دقو لاف نادنچ ہدقمزابه داس ی داوح

 تاظوعامج اتن لرصحامویرانروشمو کف لاعاللامو تلم ماطنو یلاوحا ل امو تالاس

 لوصحو یراتعادصم نالوا تقوراتخ هد كرامو هلتاقم ه)مف طارعا وی رات ور

 رابتتسا ندرافلواراکیاناد یک رک ی راتلعو بابسا نال وایدومنرض قو ابو رفظ
 زاتدیانآرق نامزدعب کردمزال كلبا دارا نوک هنلحم ةبترمیعاللطا هرکص ندکدتیا
 .ردقوپ قرف ند همان هزج كرا ګرانه داسو یلاخ ند یب اوهورا هوا ملطم هی هرج د ار ذه چم

 بار



 ر اهتمو فشقنفورباکم و برهه ابو لوا فنصتمو یوکق ح فراع هنیشانربداقم ادرار

 طرفا هرم قوا بب زکن در دیو هاچ یباتشنآنابلوا قابل هندو دم هب لوا

مذ مان هضارغا قلعف یرباکآلاح رنالوار الا حو دمو هی. ار طا هلی
 بودی ا.حدفو 

 تارابحلکشماسماخ_هلوادندیق نانب ی هسیا هنرم ال س فن للا ره: با نلرارض

 هسوماف_هنلازایتخا ناربمعت نک ٤ نارق هلبا تاوهس بودیا كرت یاعالطصا نلعمو

 تیلها زا عادارمرکم زیا را تا او تاو اضامیاتنهنایشنمو تاغل اتم

 یکی را ات فاصوو ینه ناقلوا فیل نوعا ساوح هلو تحاصفو تغالبضرمو
 متت بسانم هدنصو ریاکح قجهلوادنم لئ فور همان فیطل یی دلوا ملطءاسداس

 تارق ددا قفاوفماکحا لعاب درا همیار ةقیطل ن دانو راناوم ن دانل رتو

 یماکحا نزوا نف لوصا ك ەلاوط راسو تافوسکو لینسلبوتو
 لاو وړا طب

 دم طرب هملغلم اجا لیا قال ر دلا ی تارتیم مذ لع دک كن هبولع مارحا

 ر لارهاظ بودی دقفن یتالطنالذا نیبتم نتلود "هیعاقحا تشو یت
 ارد اندا

 جرات کمد لب د رولوایشعن !تیلهاراهطا هسیار ولی كلبا جزداننوخ م فو لئالو

 هنمخ زوم كم اتب اعر هبنرم نک#م هطورشو ر دشا تبامر 0اے ضر یر
 مزال

 شال رز دمهمو
۱ 

 نودرکلاحرببخ ردن ین اپ وک تک تربص: رون راخو لعرولوا تدلهیدرولا -

 اجر” اره دیدلو راو اشوایرارما هرادرح ردپا بوک ںلوا للاخ ناب ز زده

 ندربرلپآ قم طسدیهک فا زر دقو ورلد اتو
 ندرشلاربخ "هوزخرحآزوس

 ۰ راپتودرسحاضیایهک ندناھج نوط الس تایاکع ندناروآمایهکرریو ربع

 رهاطو م ولعم ندحراترولوا رخآلوا ت داوح هنوکووت رابآ تلمو ٹا ملاح نایب

 كف یلاعا عبطر دب |تہغراکآ یلاع نف نوچ غب رلوازیراو
 ندنتفوب ردرطن لماک یحاص

 فقآو هنملاح فلس ید و ولو مک فراعملها دسمزاب میافو ردو نالوا لقاغ

 لدا تقفعمهف الخا بو دیا رضاح یاولح رای دتب بهم رباکآ یاس نوجما ناوخا ناک

 مزاعهنتجسر |عضوهلوا مراکمبابراهکقیالردو تقشمزاپلکش لنعضورلا تیک

 رداف هلوا هغبلب تارابع ی 1بار هطم هفط) م ۳ یی بذع یفنمر ولو
 مناقو

 فشن كوا ال ام هلیجرکدرول وا ثعابو | هلمسور هباعد بلجرولوا رش ًمزالباطض

 اکو دخ لالجا ناممآزتخا بقا نامدودرهوکتفالخ نیزکدنسمو تنطاس
 لاخر اکم

 نالعلسنبا لح ینطصم ناطاس نفع لآ ھت اکہ هاکمسداتمطع هانی تکوشرادتقاد زا

 نالوا ملععا ردص هدن ارتقا لعس هام زك رار صح هرع هللا دب او هردصژرع نان ںیم

 بشم ةفاراو هلدعلادعاوق نهم ةنطسلا نی و هلو لا نیما تقم لاو ت رد

 اصلا میش ۳۳ مه اة اجعل !ذکلملا مطانم مط انة صنلاو هج را ادتاعم
 | صمد الامل

 وسحر بد دت حاصو مرمت فبژو روبج تالدشمزیم رومآتاتافم
 شاپ

 من يراترضحروهدلاتا زنف نم اف وور ومالا باص ین هلباهاوق اشکلکشم

 زدرهوکورز ندرزو مکر دک هلی عربخ ندرنه باب زا لوقفمردمب ریققلا



 هدر گلاب نهج نیوخ قاع لابفاو ر دیو هدا دو دپ لاس نېک نارود کیک ناوج

 ' قالشالافیرش تازیلاز شكو تارا ضیقنم لوا هدرکلنز شنادو دحت مونسو

 نافرعو لع یسهقنکسرپ "هنبس هکردل(کبحاصرزو لاصخا لیج قارعالا مرک
 یزان_ز ع مولعم یداطل كرات نفر دیس ههنفد نآةن او نیاقحیداببیلاعمداوفو یس هنبزک
 یاد بولوا یاسین او مدمه یسیفت بذک تن یلاع نفوب كلامو ابا هبلاختاقوا هلغلوا
 زاودنا رلناخ ابا اما ند اود م اور کف نیش هلداراودابمارغ"هعلاطف
 تایاور جاان بودا ذتلم هبترمر ی هطفاع هه اد ندران او تایاورذیا ذل یدیا

 هساکا قیقدرمار ندهاولودلاوحا کرد راشم ادخال وٹس هللا مانت هطاحا یرابخاو
 هسنلوا رکذ قمع ؛یتعمر ندمدآ یب لاہجا راوطاویدیارآ ردیآ نایب و دارا یت الصف"

 ماکشان كلامنا بقاومر وتس د لوا یدیارار ر وبنابعو و یکی رکی یتالئشم

 رعشس تعا نالن دنغیدلوا هنسنولتمغر ندرخاغمرهاوزوولتوق ندر امرهاوح لنلابقا

 از و حر قاعتم ەگ را هه وفم ی اتکلا ہلا یں مام نسح افهم اقم مانالانودنمرع نم

 لجارصعلاحر هکیثذل وا | ها هنر الآ اوروضحهس رغ" هد ودسهو هرطخ ح حر وهو همی

 هتسک مانیدنفا دجا ندااع هش یورخ كن الم م ای ںنفا دج ران ا حراس ندیناخ
 ندنرصء موحرم ناخدجا ناطاسبودب تره ایم ددر خير ات ر رزوآ بتا بولسا

 یی تارن دو رع كا ماکت ابد لبر دید اس

 نزول كاا وضو دخآ ندنگ را هداژ ت هقاس مداتو نوزاپالصفم یتداوحو

 قتل وممدقم ندزلوارسبمیورح بولیکج هضاب ور دقمیبنرتزونهبودیادوسق

 د ر دا مه بوشود هلاسن قاط ما :هدوس«لواور ن دېب دنچ نینس بو دا لاح را
 قاد هلغلوا هاب بحاص سسجهو هاکو ظفہتمر و زم خر وماعفاو شمزابهلوا

 و وروارعم ندفلک هلفلوا نراع هنج ات كراو نوچ یتقو فقاو لوح
 هارو عوج لوا یراترضح تلود بحاص شاار مغ حورشمو لصفمنز وا حوضو
 رولا علطم یواش نالوا هلنسیواطم ما یلمداقلانمو ىفاوقلا ىلا طلانم
 فان میاض هض» ریو فلسرا [لتشم هم وغم E 17 ۳ ارم او

 لج تار ن دیارا آنساح یاقباراپدر ویتمه لذب هنسابحاودردلکداور نلوا
 زبدر ویب اوص نامرههناتتتسا اد دم تك رات م هلغأوا قفوم هل یح نوع رفقا

 بابف رش هلي رامرکم مان هج نومهم هرزو ېس نر و تلاحرد هکس هار ورس نړبو تیغرر دمأن

 *یادتبانعدنموزرآ هقمانلهنتم دخ قلوا باکر هقشب هلا بوب و بینر ن زوا قاق

 ما سا هب هلیلج تمدخ مورومم یرللو د كنب تبرغ کا یوزتمعرکردص
 تمه دع سود هن ر رنرضح نامرف بحومر یخ درة برادر وسرور سم هل ۱

 هزیرصعو لسکت هطا قالو زخا ندهربتعمتیراوتنأمقم در

 یواح ےب هبلک مد مدافو مدلی تقد لس ذو وش اعا و نالوا بذرت و طبض یبا جاك
 راعست رهشس هرم کمان بونلق خب ردي یس هنسلوا خيب هکر غم نده راس راو ۱

 ۱ قلوا



 راواز یس هیبس نیقف اشارابخابصاله  نیسطا هضوز نادم باک نوجفلوا
 يأم ١ دیلی دم یمانتخا ورک اطا يحارو رسم یا ۱ یلاعتو هب ایس ىح یدلروک

 یتیالوا یم هل امت ارم م مانابیز باکو بسا کی دلپا غول هربقح تاق لاعو ر ثم
 زا دارو ندا و دنکی س هم دقموز رطمو لح هلبس هک نم ل الج ید یس هچاب د

 ی و ززعمو نرم هلن ا هام بق امو هل ملح تام دخ

 هنرا رفآ ریطخ راکت هبا هعاضر تلقو لود رساعر او هلا هعاطخسا مدع مرحالف

 و ییسیس هبنرم عردق هنراشیاتسیادا نزوا قاوارم ال سقت بو ییا قللوضفلاو

 رد نویز س> یهو ورم در را نسو یدک بو
 عیدلیلاضتف اك رکنرزقاور"هب کدام E تورا هزوآبقنم

 یارممان راپدنفساو مسرمزر وسواکیکمز نابعیدرلواهساذوارک | یسودرف
 كنارز وو كولم اکتنار بس فصو ندیرونارعتیدلو دن ن دیماطت مطن بولوا
 مالکو دی دس فصو ندرآ دیلخ لمایا ی باخ یترایمارکمانو دیسات ی ہل یجراکذا

 ر رز نا لوزن ندکوکرپر ددوکرید شارا نحس ےن رد كس غز اوا در
 مارل ارهاب قالخال م رک لوا رواد یی دردی را زا رهوکك اب همسلوا یربغ نرس
 ندا ارد یویلوا تبا هنیرا همم س٥ تاصخ و تیاغ هنیراهنس>تداع كقاغشالاو

 رعشم ی برا هہصرم < سو لاو حارب ین دلع ءس یرادقم نذنددمسرود و هرطق ۱

 تراسح همالکن اما وا مدح هل س همعاد ناس یفاوبودیا تأ رج هنیداربالاوقاورا شوو

 قداصیامب ندن رائرضح ناسحاو تورم هبلادنسمو ناس>لاعفار نوم م لوا مدلی
 درو ندا ع بارا لّکولضف ندې ارطن هغاګګورو ران وسوفع هلماعم هوه واطخ هکردو
 هبوکش ارتعا هسیا شاوا مق او تارنعوار وہصق هکرداعدتسم ندافرظناا لوبقو

 و نعط هتالذو تاوفه یراق دلو مطمور نا مع هلرامرکراق بویمروک اور یییعتوومعق
RETمن قرفوتا وه ول نویی هب بخو  

 كولم نوچ ا دابع هیفرتودالن عطننر اکد ا: دن ام هک, وکدن مان رارقبب ناهج دن ام یغنوچ
 هم رقم ر هکر دص وصخ هام هطا یراصت قرف نالوا هدهعیراتاهجو هزداهم هلأرافک

 "هناخافتس مکح لوا ردشفاقمارم حاضیا هلی مالک ؛ههتن بر هنرژ وا لصف یکباو
 شف ) تر درضح هتجر تو هنردف د تاج لز مارا یاورنامرف و یزأ

 فن .داعات ءادوداتسرا هشرا همعمسط تالا ک نالوایرلذام 1۷1 یان یا 5 لج یمع

 نامزا نالوا بلقنم هللا یرب دقت یاضتقم بوملپا دا ی هرم مادصم نالوأ یواو ممتا
 ری ساتی عف نباصم قفاوم هنرادا دعتسا جازم كرصءیاناو ییاطمهننا كر وهدو

 رازاک ندنلالج رابب وجو لاجراوا ردن دنعیانص میا دی ثانیقيقس فرصتم لوا كنا
 یکآسعو كلج هاکو ص هاک تننلامونایدا نوجهلواهدرورب نحمرازراغو نما

 میداد تاو ها ]ای هدارانسالوا هرزوآ كرد کو باتس رک للودو

 یقراوع هلی هیس لو نوو یرانرضح تایضلالک اوة ةولبصلا لضفا هيلع تاگلیبص



 ثباعرو ماعت هتمانابسار وص طفح نکباارداق هنابما ثاودیبردصت نالوا ندناداه
 هیابسا رهاوط هد روماهج ن وجا هفت هتعررتس نمو لمح لاک سی ادعمولث سو

 هلیا هیوابس مار وكعبا بنولقمییکرشم هطا هرهاف هردو یدیازرروببتیاعر
 لام دیس لواپابس لار وصل اطفح نکا لناکمازمح-اوا یولس« ندنایح یس هلچ
 هیدمهلا حهنیبنیاقحا لابد را !تمکحراوظا نالوا هولح انحاصهمش .دح ندیاذج

 قللق همانرس هپ همدقمو اکر یلاوحا گرورم لصر دپاراهلتآ هبفخ * هون هک یه

 كني دنفایانربصع هزاکیب اصن بحاص ك نرخ انها نافرع هراس. هلغلوا بسانم

 فیاوب بونلوا زد اند هفیطل هنعس یراکرتیاررحو بیثر نزوا قوا هب هو رس
 ین هر لب ی نو نوسابهرپ هام زا الکی ام ك دنا

wes 

 اس اا نره سو یلعهن لص مرک !لوسر نر "توله

 نیرحاهم سس کار روکش کب ار لپ اتساهیلانم !اع یار گل هانم تلاحص؟ر انس ھس داس

 e HE "ور ملحو فاوط یالعم تدبنالوا | دخ صاح عرح هللارا و

 زق هنر هعماس كمارک باخت یی هعق اوو م دخ مص واش واراکرد هب هک مسن لاغ سا

 2 ور اس لوا نامه حونف دسر وخوپ بو وا جاهتپ |حرادمز ۸رره لنراقد روس

 وییخحولدج رک ارلبدروس عور همارلات ۴ د هارخاهم كرا هل د دیر یا لوک هعوذو

 یراق لوا تمام هتسب فص شرق النعت عج نکلی دیا ینمصم ندراکیب نت یرالاو
 افنک, | یاصصتسازوس نجشد مراصررب هأبس هطح الف قلوا جات هریشمش "لج هدر دقت

 :واعتساو دملعت :ولیلع زاممایار یده اسار ی هدەغءللا یول زنم وراي دروس

 يلق نونسم قیر طر نیرابا ده یخ د نیدخوم نالوارا دنقا باتس دزانئاس بولرویب
 ` لسا نمازتلا ندرک تنم سا ب دنج نب هیجان یړوما مزال دهعت كنج بو دیاراعتساو
 هننم رخ كمر وتکربخ ند شیر تبعج یعازخ نایفس نیرشب نںلرن م لواو ی دلرویب
 هثنرع جوا کیبل هرعن بولوادتب رو زها مارحا ند هفملغا یذ تاقیمیدلروم نبعت
 بودی |لامورهتلاسر هزاتسآ نایغس نب رشب تلح مان طاطتمالایذ رایدلبادنوم

 وو امرا د دبس هریو مت مربع ههځو كش هند رف تبع ۱

 "هیوکر نکردبز زا دکن دلحمماترارلا هبنت ةبنت هلال جا هملع تلاسر هاشنوش بکوم یدلرا

 دو هضرا طاسب نی دوجو یاب راپیسرکاشاو هخاناالبیوصق "قان نالوا یرا صا
 هداب از ین دفلوامادقاهکب هرضوتماق|ن دف ر طرھ ی نلوا رفتسم تىم نتشبودیآ

 بان كناوصق ابلاغ ناجا هر رب ناملوب ال ام تالف باکر یلاوح نیغ اص ماکفسا همسر

 O ضد هان دبدر دکرکلوایفوت انتصد هدوسرفیق اطو

 یر لوا امعاو ر هتسدزاوسیرا دتقا قاس كن اوصق همعل | ل ضف ا هبلع تقمقح

 ,بانج نیلا مرح م زرعی اوه ہن لد! لس ابا فرض هل بف ناتا هکر ,ردلکد نانا یداقتما

 ؟دہغک بانج پودا فقر م هيم هرعیاب ید كن وصف دمت نیلاعلا بر

 هب الو



 ۹ اضتت الا بیولو اصل تمکحبا او لانج ردلشم رو تکرحو تدصحر هیالعم

 شرف "دفااطو رابدلوام ۱ را مایخ دش هقلح لننم اوباما لیلق درب ا

 ودیلوا جات ناکہ یرام زتسوکت عناق تروص بودیا سابقرازراکدوصقم ندتع عمو (

 ى ر ی ترافسدرمان هنع هل یفر یار < “همان ش شارح

 بوبم اافصا هلو اوہق مج” ندنرا رابکتسارافكى اس کد ہل هقداسل اوقا نالوا

 ضارم اك ثررق بواکه بک ود :هدرارسرادںلوا TT >اضتفا« توی

 كعرياراعتسا یغیدلوا ر ذی حالع هلنارب غ ند را دیآر ارهز غم" تد رثم یراتموصخ" هبدر

 مچ ناب رگ نانحلأب دما ی داشک هلدا ادز تشحو تا ربع حاتفم كرن لکشم لةقوب

 ناومه م هنار ع تیالص هکپ دلوا هاوخ تر دعم هلې جوو قوراف ترض رای لوا عقوت تثساد
 هلغلوا یرانیق هدزاسف ید كرلنا قیدلوا ماصخ یامر شمش ةشدرق ن اشیکںپ

 ةدارا نزوا تو یاضتفا الح ردراشج ریز یوادع نآدندهعندر "مراد ر توک یربره

 هیدن کو كش یرق نا دنمشوم ال هلم وبن را قلعتمهةشحو هد عقر ند هنایمزکهیله

 هنت یمهو قل وا بیس هتم اخخ "هژ ۶ اهداف | ن دہکبو تعاصهداسوای )هتعان هل ماعم

 نا ع بانخ بولپروس لومق ن رق قوراف "هقداصرا ذعارد للوا تعنامشکتانم
 نی تراغس تمدخ نیغ وا راسب یارقو تفلارمک هفالع ندهکم ناھا هنعهلبا یو

 شرتروهج نمرکم مد ثلونع لا یر نب رونلایذ بانجیدارویب لیمح هنراتمه
 ناغعای یز ره لر لیزاغآ هم الکط شد هنع هلل دز نافع ترضحراپ شا ییا ر زو ماتحا
 هاکدس | لیارمخ انی اتال دمشر دفو قوم هب هرذک تاعزانم یلوسح كسومم- لوا
 شوره یخ دكنسبولوا قاتشم هکیراوناررا دید هجساضتقم قوقح نالوا تاهدزنجم
 هل اوز را چ هلعلوا راکرد فاوط قوذللاع یکی دمشر دراو كايا هیادخ تدبیارالد

 هک اص یر الط یرولاربخ بانج هکتوجرابد رت راع ویزا و :نامهمتاههم تاعارم ود

 نتتشملوا لاصو نت ام شچک#زونهران بورویب تکرح قاشم باکترار دقوب هل ابلع

 ترضحه در دیغانم هتن دومع بادآ قییوصلاهز اخاتسکهمارم ناوخ مدقم ندران
 ید هلکا لعفنمیرایشیرقزان هلماعم وب قعلوا انغتسا یا تروصنیرونلایف

 راب دلوا مش شح ناد ز نیشن هثسوک نوک چار ب بویغوط ل و بق شوکه يه اصم لاقم
 N 2 هلا شرق رد ىو

 ةعس نالوار وطسم لب وامس لس لغو اا دباحتا نابم ید یتبجارا یلاقتنا

 بنا یخ باتکافک تر اس یتییدلواع وقو هطساو هنعس لزاوضرا

 ۱ نادبا دنمور خاش نس هباس ندس هر جش مواو نیلاوح لوا هلغلوافاشکتا "هعررذ

 اث د نقاعم هلطرش قلوار کس راب هقعاصهش : هقعاص هنرز وار فک د هج ءا تابح ناشفه وہم

 8 يلا تحت لنوعیاس ذا لینمولا نع نع هللا یر دقل یلاعت هللالتاک یابد تعیابم

 لا هدر راد شش ماک لننیف یراتلوسر یزادکتمدخ نیر لاى ترصه

 تبقلا لضفادپلع تما رکتسد تربضح نوان وسال وا مور ندتعی وب هلال ..



 هرکب دکي ندنفرط هلا )ودر نان ترض > نیراتسار تس دو ندنرافر طو دنکنیاپچ تسد
 یان ترضحپولوا یلوتسم منع فوخ هشیرق ل نلوصو ك نرخ اله عمو درویب بق
 ار اقرو نبی ی اقمار نزا دتا اسرالالج هدر ارس هل مار / "هبطم

Eهملع مات الا ریس ات لک دايار ایسا نکودبا هک ده تا بوک هب  

 بول وا بذزجم هللاا دخ "هن اخ قاوط قوثاقلطم لی دباب یرانرضح مالسلاو ةا ولصلا
 هتموصحو شب كغ یر اتل بج ك شررفامار دشم همت اراذکن درطانرازرکدلماعمهلدرفرپ
 شابنوخینأرخ "هعررذ هسواندرکی ننک هش امالردب تا داعمراهطا هزاومه کر دک منم بی

 رک تن ناکد خف تدمر بز نوا تحاتساهیانس د لیصحت ناو هرانارولوا
 ننادوخودوناطخ فرح نوی فح لو م ترمن لوا DS ماتم ت

 قلواغارف هدوسآ هی دنا بیه ذم هطلاضبب نی دراونانبرارب ب و ږیا كح ندنوک هغی

 هشيرق : مچ بوکچناسعساهمز رمز هبارولا دمس ریمآتمکح تاک ب دیراپدیدر دقو احا

 مان یس هبل اصم ها ماتا حص مالک كج هدا تموصخ یشحوت" مفدلکدلیتدواعم

 رازازس هش اطر فصنم هلا دج یرا دنباجزس لیدبیاهکراپ دین شیرق ناوک هد وپ س ی دایا
 ندنتاکد د ردملاخ ند شامر تب ی ریه 9 کد ناک فد رغو هج كمالکنال وا كنفح

 هلارقلا ما هلا هڼابلاغ مضو هنوکوب گران ه درد غ خو دلو درا مالک اص رقراپ ږې درد مولعم
 تعنام تکرح یک هدیربخ اتسو هت کٹس یو دس ندر ټس دورس مز تل لواو ن درا اوخ د

 رایت ملل اهب رغ ند لوا تسیرمان نیزادعب لن بارع لج ابق ن نکی دم ارو ںیم
 هجور ی یف دوعسمنب هورعندئارتسا "هچوکرس هرځالاب هرکصن دلاف و لبق هجنوید

 ندنسلب دنک ناه دنانلوصو هلا اقا ءلطم"هیاسراپ نلیا لاسرا هیاباراربخ هاکشدترافس

 تفلآ هکنستسدقع هلداراهن کین کو ںیہ رغ هند اب هک دابا ثودح هفرخ زمتالاقمرب

 ترا هشخ ادلرودییانسا تقیقح تابعا م نالو شرور لکتارفرابب وح بوی
 شما لامخ لامان ,کخامد هکفخاما نس لوا هتسیلد هنس همعا د تل اراک رز

 ۳ هتک نیمی 2 هگکدروکی ی امقاو زالاب لام ینفهدبار عالنامق نانامخ ناہم

 ۇكى اراك ج ها قر فعوقو فجر هدوخو هل مافتناریذ هلاوحهرزوا ناصغا
 لماقم مانروط الاعارواوا یمرامد تصنمًةتفرکرزوآ ناسآ هجو یخد نان دعیبناج ناکنہپ
 لوا هفئاط نالوازارتهازاورب ةطساواکسرد راشم یکم ؟هقهاس دس هکمزع هار هلام

 بوقنآ ی اولندننفرظر دکد سوسحرذق قح هلواروآبات هتلاکنح یراکتسناباقح

 "دنا لک او متینس بولواناربهبناجرب یکه چو هبت یربره نجل واراکر د هحافکح انج کاوش
 هر و ا عد نس قطا کالم بع نازک درام ااو
 زارطەز ردو ىۇک دبیا بود جس هلا هوتشس منشا رولکنار ؟تباض ۸۵ لبص "هاصوح نازی«

 تونر هکب دشازادزایاب لتلاسررابرپهشم دقرز هعقد گی :زمدوجو باب دای الار

 ؟هدامآهدزمادبا نوا كلباغو یار یارجار ع ابخ لا الز یخ دموبلا دعیر دراو لح ها
 باعا ناری وخ هراتش نصر درا دع نابصم فان ز رک یم نسی دہ نکی نار وف

 ناوضر



 ی و ۱

 یتیدلوا نادر و 4 د اچ ه لنقا ارطا ىو را دم داعص ریس ىلە رامس میا م ملعهللا اوضو

 لترا اوتسا فص 7 اه یھب تنم تلاسر نام ربش نکیا نور هن بنام

 یدیدزروق لشانم الو ناکرا نکیادامش یالار «نیانج عادل ناو ا اک: نم بولوآقرفتم

 هام "هملزوتهاما ی ۶ دلرا اح كاع نرذح كن ەورe هحرکا ناکیپ رت تل دحو 3

 ی هو رع هن هللا یر قیدصت یر ۱ اسرانهمالسازورفآ لام هاکشصندتیلهاح ۳

 ی 1 رقزعزونهاما بودی هتخا ایمیل رکن دن دانم ؛هطرو هلی استون

 ده یزوس هاصوح من امو هسیا لاهن نیر اش یدمشمالوا باپ اهر نییانتماا
  دبادعق النهناسحا لالز تاکی دلبا9جلام دقیزوس بیک شاو هما نار بو ږیا
 هللا نانلار ی العم ینلحم لانلالخ نشو ٹفکہ ورعاما یدلیا ناهد دش هد

 تاج بو با راما مش مسج کز ار لنس نانو تاکرح كنوز ورف ناھج مم زاکناورم

 رایتعا هماهاوخربخ لاقم م رکا بدی ار رقت یلاوح غو دلوا ملطم لک لیاتدوع هشررق

 تع اسر یلص همان نوجا نابرکسص لخت ن دنس هنج فاکتسرکج نارپزهلوا کسر یا
 و تعاطاونادآ كم السلا هيلع چ باک اویدپ دزسهدیآن اج یوزاب زرح مدقم

 لاقم نوسعم تازمورعک دلیوس لیصفتلا لع هرزوا کپ تیا نعاشم یراتیوهوکتم
 تمصانت هدام لازا نیز دم نمود قفاوم شر رق نایلزم «لتعمینکتفام

 کاب لپ سرای دليا ارور هبیوش هاکردولبکوت یورع نن لمس نوجا هلاصم تعیبط

 بو دی عورش يه :داممتالک هرز وا هنادنمزاب مسر ل وایاس هرهخ ههاگتسدعااق

 بیکرتو نو ودر نیا زا نفر هعفد ده دل اتو لبق مادر الا فلاخم نیس
 هدو سمو لب وطن هاک هرصق هاک دمنشو تفک هرکرب هتشسرب ونلوا دقعو لح تادرقم

 ص فرخ هرخ الاب هرصت دقدنلوالیصعت هاو لاجا هاکاضر وأبا فرح نوکانوک

 "دفناعمهعف دون رانلوا قاتشم هب العم تب لاصو هک دلوا شوقتم هليا طورشورداحاو
 ۳ درک یاضقدنهدهسآلاسنو وا دما شوغآ *هبلگند هم :رکم هم شوت همسنویگ

 نم ارب زور هنابش هس شرق ناشنمر ومنز هنزامز لواو را هلوا دنمارحا نوجاهیوئم
 یوسراح هنس نوآور هملدا ینصم ندنعنأدر د یلاصو نأ اوخ دیس ولک هراکندهبعک

 راز دش نبآ قافوو ص عا اتم بولوا هتسدرد راز راك حالسلا قوس ناک کد همانا ۱

 ران دیا تعحارههشبرق ا الساو هنایم السا ن دشیرقو هنلق قافتا

 یو نذاالب هکرد هد یو ندطورتس "همش راهلوا نومآم ندرکب دکب "هجازم

 نکعر بونلق لبشکت عنامراو دةعاص) هنلاما "هجو گر اتلک هم السا ها ندننکرشم

 همشلوا تعنام هواندیا تدواعم هکارتسا "هیداب ندمالسا قاطن یلاع "هیاسهببّشق

 او ابقو لار اس یولوا دقعنم نند د شرف« ٩ مارا لیاسم درج دوېعم طرتساما 1

 ۱ e نلهس یر و رم طرثس ٩ هير نگو یر ور ةبغلوت یراقلعت "هقلح هد هاساسوب

 ثروت ناب اس هلوبق سو هیلعهللا لص لاع رڭ بودیارارما بن ابززودلد نزوس
 هلا لالم لاک تولکنارک ت داغ هباشعا لمح نازیم ندتستفاط نزو نیکتس رادو



_ 

 هلآ یمر رگ تروح ۵ رخ الا دب داپآبارغتساو تربح ہا هماج ناطا سرا وب رب

 هلبتبت نیتب هعررم ریقحم بولوا هتسجرب ندلمح ن اک یتبج هرکتعس هلح كونه
 انسلاواقح هربا ین تسلا هلنا لوصر اب نامه هلوانوجم|ثتس رازراخ یافساهکن | هه مسوي

 كاسم کالاسو نسيج مل قحر یب نس هللا لوس راپ ینعب لطابلا  انودعو قلا لم
 ر كیمرالکد رز وا نالطب زعراو دعور دم رالکد ن زوا قح ید لنم*وم نالوا نیدصق

 هننیقب شوک ب و درگ اب لیهیخلا لصفا هیلع تقیقح ض ار ن ابغاب کد لاو سوب د
 ماست هی یراوخو تاذیادروب هللا لوس راپ كن زاقدرومب اوج ؛هعف لک قیلعت
 هنراریف هقو دنص ند العاسم هر موب هشدرق هاو د و در دنګ تعاصم هناضر ندرگ

 باصناتمکح باوج هلې جووپ نهلوا حاتفمیایوج نو ی ته لاکتسلغفنالواهنوآ
 زوتسم هارو دم سخوراتروما "ی ینح اص "هداموبمرب نامرف "هلن نر ا هراپد روم ر

 نادم زما ت مکح ناه دهقح عت هکبو سعب بارطضاوراز بارس درک نس تس یی دلوا
 جازم نیز جرھ هک ابر دلکد یان ندی ما یاضریاز جا لاقم زی مآ ت مکح بکر نالوارداص
 ««لاووهعغأن ؟هصاحدص قحهلوا اس یاود کا رشا ورغک هبدرداوم لازا ن ں اع لولم
 تسار كیرح لوا هک هلبا ل الم دول آ كنز كرطاخ یالح ًةحولرع ادو نم اتسم ی همش

 مت اضا هقوضقمناشن قلا رد هتخا فا نرم اهدز ون رانع ناو گونی یاس

 زایغا هج ازم یی ی ارم سورە بول وا فاطم شوج تجرنان ز فک ابر قرع اراپ

 تثیلستشامکمهقورار طاح هرج وید زسردیا هاشم لوصح ناتسبش "لنمارش

 لد ترضح هرکص ندق دنلوا عارفا هاوبقو باچا بل ت طصاکببتم لصحامرابدلوا
 یر هکمب | رهع قبو لاخو طخ یطورش ماقرا هل ناکجوبنع مان هجو هللا مرک
 روا رآ ر چ چا ال بل شک د اشک الماعدان راسا ار طتفم نیوی

 لوسقلواراشم ندنینجااضلا تساهیلعالعو زد یارآربرسرابرهتس هغماق همد ېه
 هدربرابتارازاب مزیبعت کس یاں ون شقو بو دبا شارتعا ناسل ك, رک ورع نب
 ر وطس ناشی هیارچ للا ثساب م دقشق نالوا بایتروش هدب هل غلو ج اورم
 هرلل لوسر لصام اده یںزلوا ضا رتعا نیغمال وا نعم حم یطفل عا یدی د نو سن5
 و كښ رکا راک یدیدبو رودآشک هتهافس ناهدهنب لس 8 ۳ رگ مالک

 ۱ کانی دا نیرفآ لا "دانه نوای تربل وق ؟هطفحم مكاو روت
 تقلغراموط عاف بانج لک یدیدرولوا فر طر ضاتعا ن دقو <ی دملوار عدافتعا اک

 ؟دولج قلاسر یاب لاع تام من لهساپیوانرضح هضلا کا هیلع تومن باک هاو
 تالل ر رهمز نالد هدرسفآ نكر اا یا ها ده نابشج نتسو رتفقمقح تروص "

 هس ندروطسراز هفوکتس هی ددر م بانج درولو نح الراعراکنژ هنندراکدار کت ی
 كما كناشهللا دبع ظفل ى ايوب لبنس هنماقم بود لیجرب الا لوسر فرش طع
 لو سراب ههجو هللا مرک تالو ناتسربب د نفخ واپدرویب تراتسا هیاوررشدنج نیز لة نوچ ا

 نریم کرا دم تلالج تاذ هل لزاراک: تمکح لق ند ارمک "هاب دکر دم بح هن من هللا

 نالیر و



 بان" نشب دد ای دات باسن بقا نبی

 نیش OE) 9 نکیشفالوا لق نیرق یک ایم لا و ۰

 داشنا يا دبع ظفل یو بش هنر بو دیا لانکرب یلوصر ظفلزب خون هزبص هلا توبن توق
 كتاب اوو تروصو لعاب بو دیا مستر ل نیر رثنزاجعا بل چ لکوراپدروییاباو
 "دعاسماضتفالابودب ار وهطلنلاوح  هفی ید تاکداصن تپالو بانجامپ رق ییع
 ف هعقاو ایا وهظ نداضقز ا تروص "هدر, هلبایوبنزاحم | توقود نس عبا ابصحدارم

 روطس "هتک نوعا نقدر ف ی الخ قمفوت لصاطاو رابدروس تراشاورعملت# هنفص

 زابصنا ی ارشبارفعب کد لیا لاگ هن یک رشم و نیل سم نام بو دیا فوغص بوت دع ی اک
 بونلواروطس لدذزار طی وابهاسا داش ا۱ قیرط ی عكنیکرشم نابعاو نیرجاهمو

 "فوكس عالوسهاک ان هداننا لوا یدنلق نابهکت هی هنداهم "هدام هطفا یرایسودصف یقن
 توغل وا ناما ة يقاس "تف اب بوبس میاره نابغاب تالد کل دنجوبا نالوا یمهباصلافس

 تصرف نل الخو یدمشع | بس مو الع ینینهآر بجز هدا ترا فینع فیلکت ی زتخاد بردم

 یوهآ ك نن ز رو لپ یب یاب هرب اد ندهجم یداولفسابولو

 باترب لاثم ءهنرد كس ندنماقم نامه كحم روک نخ, نلواهتسج ندالد مادراو لبمر
 هیدکم اج ناشک ناس رک كار هدیارازآ ؟وییمط ہاکی رض یراسخر كنيلغوا پو دیا

 هبقلا لمضفا هيلع تااسر لع نالوا ل اع ناکتخو سل دیاجمام لدنحوا یدلباهداعا

 نانینتتهدوسآ یارو سر ناما نابداب ثمر وکهیاج , هیاسندنیناج

 رازه بولوا یلام هلبادبحوت تبقالاو یالاک مرببخ "هنیفسیلاعتةللادمح ناما لحاس

 هکرنیمش ال نکشاوازادنارکنا هناجحم ناک ننن ایمرافکب وش ارپ بادزکەلبا بعتو خر

 رسلان د»ا دعا نز لیس تسد "هدرهسبو دیا مطقهلباانغتسا یکم دیما ناسور

 نایسنجاهنراربیف یالاب یخ د لوا طص "نشو دون هیارهب وب وب منع هللا یر باخت لکدید
 انغتسا زار طرخافت "هماحو نکب اراشلوا كان رندا اههناو نزحیاممرسومژ ان هکلک

 فصاوءنوبهبولوا فعاضم«تمج و ترا > هو دنا ەلكىر وك ە اوك هشراد رخ مادبا ید

 نيج تروص یخد هدیوبن نبج "هنیپآ هیلپاهدرسه | نیراٹ ابحلالز هکیدلاتزا مالآ

 تاقاثسواوس نانلقوزاروبز ز ونههعاص "هبطخوت سورە لدنجابا اب پولوا نايات وائ

 ندزو ودر اکساهازادلهنخر كم اهلاوحر دغ ناهو س ندرعباج مزا دبا نطور ثم" هقلح

 روح موم“ هزور لمح لع وهند ت٨ج قیرط ر دعفوتمأن ی رو دص یلأح |كقلاحو دوخ

 میتنسم مایا لوصف تابلعن ند هيلا هیفخ فاطلا عوقنماکحا ابی رق هكلوا لمع مهبتسو
 ندامهنع هللا یر سابع نبا بانج قحا نیاواپدرویب تلستو در دمآرم یاوه لب دعت

 ںږرج رس لک د لیا قاقسو كنج شال 1یو دو تسشم قافوو لص قیربا هکردیاتباور
 یرارابکشمرات ڕه بور و تاعارم یب دهو رگ مزاول یرا ئر ضحا بالا لیضقاهنلعاستنا

 لیوس متاقلاوا رلبدلبا ارت نیا راذکشرعرس نالوانابیورکن اکرم "هدزهناض



IR باخت ]مبله غای؟هتفکشوندرو 2 هووکتس بید ابرار هز 
 رازابناخ رام دروبب تراثا نوگ|س ور قلدواباده یامد *هفارا مارک
 مرک امرک نون اکقاثیمیاسرف قوس یامرس ندیار و فلاح هنر الو مام 3
 توق هنامرف نیکس ندنلمانا ثكنبرب چه ندتربح "ملغ هک هدرسفا نیرادیما
 تسدیرو ۳ هنب اما یںلر ویب ناوتردق نامرفرب یکنهعفد حوا ینحیدالوا دی د,لاذتما

 نان اف لالمهرکهدب ون بات رو یناشدب ندنلاموراپ دلپا تعواطمرکیانتسایلهزما

 راکم اعرب رم كامار اک | هنیانح اهنعهللایض رەسم !نفافع ناتسمشم زار مغ لل وا

 اتم ها یک هاچ مارا دروی چیز ا هنا کراتا هذ اما هت ءاطا

 ؟لکلمس همس تسد هکتوسلوا لالم "تس شدزامغ كرط اخ *هنان یال ع هد هدام: هللا

 ؟یلعشمرآ هما 1 نابنحددرت یایوتسدلجنام رف نایسیراسس تاع كب اا نالوا تعاطا

 هندسی کر تا heki هراس تعا ییدلوا نازورو رک امرو بابه ۲

 نسا دکل کشم ودنا وک نالوا سؤ زدیم هہحو یدمش کا رز اردرارو یلعم ید

 زاورپ ناشر, هدزره> یاوه یرادرخ او اسکا اهتسسکنرار و وعس

 یرلینام عارچنالوا ناع) هل اوزرآ سافنا قرص وو ندنمذس ردق وب :ر داکد دعب قاوا

 ندرانآ یبس یدلیاافطا دا ه دنامز كح بی دوصقم یلح روس

 ج هلکدآ هکر دوب بس ا ا رح لا "هر تاک رح هک ان "همه نالوا رذاص

 لساک د هرزوآ م 3 قله عركکفضویاضتقم بوبلوا نخ ا ها ا ا

 ۱ ییانعمنالوا ز نر رطاخ بوروس شاعتاو ماسی افق "هنخاد| س نرا هنوک

 ۱ كبانح هدوتس باک |هرکصند هہدرم لوا سر ر ینک هلعف هع دم نر ق "هطدرم

 نی رونموبمض “هن اخ بود ردلفحم ان:قمالوا لوص ةعابثا یراددر" یرورض ید
 یشبلأ لبس باج ی عد رگ هيتس لنق اکتسحاصلا لع یدلپآ هنفصتندشخک ررابش

 41 | نوخ یز سم هلادراک بل سوب ی اده دوغ لاله ی داوهیرازرمضح
 "لا اور لر دارا نوک لک یار ضراع هل انوخت هلاسا یروره باخت هماع قدر ور عورشم

 نامرف هاک ان للحم لوا رای دلوا رب بصق "هداد تصخرومرس ید هدرصعت و قلح

 پولوتسانکتمدخ دم نایمراو بوراچ یوربنع دابر ها حا لا ل سرم ترضح
 یرقلا مانماربب ریرعوا رها هم زت مرح ك اترطع كلاخ ایم السا یوم هثساو"

 بولا تیلست لیسو هبا "هصنم ناکنهرب رس هی "هفیطل هلم امو: یدلیا
 هد هر دخ لزنمرابدلوات راشبلت نلبس هاشم هرع لومف تماالع هدراکزو تا

 هری ییا لوفق از یه لومخ ئاو لاعب بونلوا تاو نوڪ ی ۳ 9

 رون یینم وم بولق هلارشمئراوا بولوآ لزنم خش کرا هروم لتسانتا
 نیل مصمم لاپ تاوان شیما هکم خش انس هنس عج تا گلیم دح صو ی دلا

 ردررحم هد ریس بتک یلیصافت كرا ت ربع "دعقاو د یدلواروآر دارم قفور,تملحرب

 هیلع تان کرارسا یالاد لوا هد هییپدح ص هکردلکد ین ها زنشور یالقح

 ترا



 ایام اتمام یرامزتسوک اضر هیادعا شعاوخ هرز وا روک م قاس غل ااهآ|نرعبا
 كمالسلا هيلع داشرازپرس ناطاسلوا هکاب یدیا لیدرارطضاو زی یاضتقم
 شا قبرط لع هر دت روما تشو هتک نانسا روص ت اعارم یژدارم

 هيتس تنسرا ونا قلتومن قرشم لیمو وخ ل واردقمر وین میت یه تما

 ردق کی اھو نیفتسم طا ارو یاس لیلد هوو لس یس هدضرم وبس راتاو

 لد هن افرع" وس رس نیر راوطار احا هوار هرانلوا تربح "هی داب ق اکنشد لو

 ثیداحا نیها ر تمصاخ هنامع ناملواب قیاقح هح هلدا یبس نونظوماهوا هواشغورولوپ

 هنسانعم تنطلسو عالم هکهلوا مولعم لوا لصف رولوا نبق شع انشوریراثترو

 فقاو هبابثسا عبابط رارسا ر دتزابع ند هبرشب مانحا هرزوانیپآ عون رب تلود نالوا
 ىل اع مانجا كناسا هکرا دیدید راق نالوا نزاع هنفباقد هبملعو هب رطنتمکح

 هل رظن ناعما کبدیا لداعمو قفاوم هښربرب هدرومآ رثکاو لام هنلاعیدارفنا

 ردراو ایا هپ انعم وب هد اراوطا عانقلخو لیلج مظنردشلوا لصاو هتعادب لس
 فوو نسووغ نسر ونلوار دقت هرزوآ هبت رم جوا یمیعیبطرغ كن اسناردراشید

 فیعف سخ# بول وا رز وا توافت هلیبمس بکرت فعضو توق نکل طاطحا نسو
 نس ردشلک هوا مدقم ند هغسک نال وا بکرتلا یوقیطاطحم انس كن هینمل
 نامز ون نامزرد هرزوآ همنرم جوا ید یل اح عافج | نالوا ترامع ندتلود یلناسنا

 نفاس ندلجا لوا رد هرزوا توام كل ادک هیت رم جواوب ط اطعا نامز وفوقو

 لابارغوا هتفآ یسهجنو یدراو هطاطع | نامز بویمچک قو زاتیعج شعب

 یک هبلع تلود و یسضعو یدک ِ نامز هللا | یف آرد دلت ء وس یکراتکب

 ازاد یدک یک یفوقو نامز بول وب دادتما هلغلوا ناکرالا حار نابنبلایوق

 ۳ هایم هروهجرومآرددت ردراو یراتمالع هدنعاذ>ا ك رکو دارفت | كل رک كن هشام

 ۳ هر وک اکآ هدن راد لر جالعزاسو جازم حالصا بولس نیر دم" هره نالوا

 روا نم ¢ اردت ءوس الاو ردهملک "لع اق هد هب اعورو هبنایسح "هلاعم کنت

 یشالمصعت هک ەت را وا دغم ځد یسک عوز مر ولاه یع جالعنالوا هل ایا رز

 تدهمیرا طالخا نالوالنعب ابط هعبرارصانع ینأسدا صوص لکیهو ردکرک هسساک

 سفن فرصت و رب مامز لبس هطساویوقو ساوخ بوتلوا بک رتو فیل ائ

 ندعب رانایرا ید هیرش "همعاقحا تنه یک ییدارو هنس اهك تفک لن هقطات

 هلدا تطاس و تاود نایعا نالوا ربطت هباوتو ساوح بونلوا تکرتو فل ا

 هن مکح تس د كناشيلا ءناطلس نالوا كنماقم هقط ان سه شرت

 الع * هرمز و اباعروراجت ورکسعوا لع زیکبرید هعبرا ناکرآ ردشنلف ةبسناو

 لاوبححور و ردیناویح حور عبنم هکبلق:بولوا لثام همد نالواد وچ طلخ هد دی
 لماع ینا مد بویم هدیا ناب رج نا ذل ابهدندب ندنتفاطل تباغهکردفطلره وجرب
 مرج الر دی لامصپا هح راوجو اضعا هلج بوروةکه ن ب ق اعا فارطا ندقورع بولو
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 خور ید تفْیقحو تمیرش ءال یک یدل وا مفثنم بولوب تایح هلکان دب ۰
 تب وا السا وتاذلابندضابفآ دبم یندرتس اء نالوا كنس هب اثم یناو مح
 ندين او خور خد ندببوړ دسر هماوعوهراما نالوا نما ندب فار طا

 یو دلو بیس هندب مایق ناومح حور وررولو متنه ن دلی د زانا یکی ب دلوا مفتفم
 واب فص رام وانم اقم غاب رکسعو ردنمس هتم ماود یک

 هم ند رپ بار کاو رسک هعیرا لب الخا ور نیلفسو نی ارت ینعیمط هکر دهیاشم"
 هییسح قاوا مچ طلاب دم هعب را فانصا يک یو روب ت ند جازم ب ولوا
 هعیرا طالخا و ردشل وب تح تلود جازم و تیعج ماطن باؤلوا مفتنم ندب یر 1

 تیفیک انو تیک رکا هیلوا لتحم ندب جازم هکا ر دیجاو قاوا هز اوا لا دی

 ارادت هلدا نیکسنوجارخ ا هسرولوا بل اغابو دساف بودیاا دم تءادر یرب ندنتپح

 ندنبضه,ماعط هکزدنب ث لگرشت وبط رد نم اقم اد وس زا دولک مزال

 نوسا ات شوب بوکودادوسز آر, لاعط هسالوا دراوادغ هبه دعم نامز زآرب هرکص
 هرننزح نالوا لنماقم لعم یکییدتبا گرادت ودنوسلوا ید وم هلاخ شم و

 لاومایسارقفاناعر لقدلق یھت بومل وادراو لام نالوا لنسهلثما دف جد هبهرمام

 رسکتوروپهقم رانا اما رارولوا هرزوا كرادت بویموق شوب ی هنیزخر ابره بوکود

 ندلجالوا رول ات شو هنزخ بویلوا رسبم كرادت وبلق دل ات ندبسکو راک بولوا
 هنسل وا بارش كاارقو ت ابصق بودی تباج ند هلطییاباعر فلس نبطالم
 رزمرو اضر هنسلاف ندننارحو تعارز بولوانکاس بولک هرهتیر_ ندااعرو

 رومطساپضارما والثمایاوخ لام و هسوسو نقل وا بلاغا دوس هدندیو یییا
 هفرتو لاح تعسو یک یبدنا فی ندو فیعض یوررهسوتالایح بودیا
 لفیلاکت بو دا روه یړلاغ وغو مازوی راتیعج رپ ر هسلوا نوریب ندلادتعا اأعر
 ۱ ودنک کالا دوس نڪڪر نکل و رار ږپ اكا کرس هماکس

 كلپم لل اع هکد هودوس ضارما ب ولوارد اتص نرنق ازتحارخآ طلخ ید اسف

 وج ایص هلناروفو و یی دهاکر دلکد روصتمررض هنخام ن داب اعر یک تپ دوا

 ململادتعا كنارفص طاح ردلنمأقم ارفصکر ار اشا ی اه دا ەدەتىرولوا یراداب ده

 0ا هوا طار منع نم نا كلاغتاو فیاذک ابونا كسور اظ
 اطعاو نشو هلتماطن نادا كالا اكر انک ب دوا لاع ع لبا تام

 ۷ هکمخر دبس هنمعج هقرو ماطن هل فو ك عاطمو سی المو هنماو د كت الما عمو

 هرشبق رغصو هدر تاج ه دند هسلوا بلاغو زواص4نرلادتعادح [:و نفعتمویدو

 . واعامط یارمورکتح دوخ اب و هشراراسکناوررض هلامنغاوراحم كل نک رنا ثادح|

 یاجرهشا لودع ندلادتعا4 | طا فاراتس باند هلا لوضف محو قوقح مکی ک

 رکسعورولوا نوکرکیدتکلم لاج هلا سالفا تدوک ء هنوز !اعقلخ هلن تاعاحورقف

 یردکزایغطویر رض كنت زاکوآیفنو یورلهدندپ كمغابر دلداعمو هیاشمهمنایهک *

 هع
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 هسا فوڈ وم هلا دا كطالخا یک رد ھے وا درك !رگتسع سیا هت

 یتدهنیفرط هحرک ار دط ونمنلا دسستعآ تن هعدرا ۱ تیعج ات

 شرم نیز ندیم تیز کسری ست یر
 تد ور هسارازو اح ینوقونسناسن 1 ناغ هبلکللخ هنک رلغمقح ندجازم ۱

 ردپآارحایم هکح بولوا بلاغ غنس لوا مرج الرد یتعیمط کلوب ویتفلخ م اب هکتیوطرو

 طالخا را اسو رد زواكم اہل ان و رک ت عبط هک دنلوا ۳9

 هدایز یرکسع ثلودره هرکص ندفوفو ناز تلل نکرد ليم هغ وا باقنماکآی خد

 ليم هکایرکسء بطلاب قلخ یخ د سیار وذلوار يع و طبض بوندقوپرادقغردشلکلوا <
 ننس لوا یدمارد لقلاغوح هکچدتک هلادملفت لتف ابقو هوسک هس راواعھ ب ودیا

 یسهج | قس هغمر وغروظ لاح یتبب ولغم بو دیا براغ م هيلکل اپ یمغلپ هن سکن الوا

 یفارهنسهش رم یس هملغزسر رض ك مغل هکر دوپ تسمه الو انلاحلوا هل رده

 هلفاع توتو ن اطلس هقطان سفن بولوا هپ اشم هغنص تر ود هعبرا طالخا نوح هوا

 هخاجو نازووفارص هه اذ نوقو هنیزخ لعم لندبو رد كنماقمیئفم کردم ورز و
 هراطباضر اسرکیدیاوقو باکو ناراد زتف د همضاه توقوراراد هش زخ هکسامو راست

 بونلوا مسقتو میزو هنلع هلفرصن نوک م یاوقا دغ نالوادراو هیالعم ب وعود رط
 بولوا عفقنم دطسا ولانا تادل انند هسرخ جد فانصا دلج یکی دنلادغ نب

 لی جامی نه بوی زا لادتعازتوقنانلوارکذ هکنیخارونک
 دولکروتفو فعض هنلود حازم هسرارولوا ن زواداسفو تنابخ ن وب رم ۳ 7
 لنلبع مهب واک روم لبا )كي  هرکص ردیوقیرانوقوب نیکد هنر خآیوقونامزو

 یراوطاو راسعا ارم تنلاحیاف>او نرعت كفنصره وج ردیاروهظو وصق

 نسووغ نسكن اسا اره بولوا قفاوم هنراو وطاو رانا بنارم كن اما صعل اب جاو

 یدسلوا مولعم یتیدلوا یس هثلئراوطا ثاتيمجو تاودره یکیطاطحا نسو فوقو
 - ناسنالثم ردرپاغم هش مو زامرخآروطف ایضتقم كره ند هشنراوطاههملوا ینخ

 بصعتیرو وهظوابق ثنلودره یکینیدلوا حاتح هن راهب رتردآهردپ هدرفص لاح

 یکی یدلوب سر تسد هتساعم ب اسسا لبا یآرورکذ لاعا یمکر هلدبرد هللاجر نواعتو

 رولوا E هلن الا اوماو نا ازد ناتلوا بلح هلال دع نونا د یاطنكةلودره ٍ

 برق ةنطساوا لک اا كنود رھ هز ال وا یلأخ ندیورآ ده هدوغ نسناسنا رهو ۱

 ص رھ ردەداغووشد امور امو ندنتپج لابقا وک یدال نیک و ا

 دردم نامز لتطساوا تبع ره هسرروطن زوالاحرهج» بولو نلاک تفوقونص <

 هلال دوب لو دره كولم لام هل دعو لبا هقحاهطسواروم ال رب قفو رورولوا هدرارقرپ
 زن یوقو ساوح لقدراوهطاطحت انس بوک ندفوقو نس ناسنارهو رود -

 نط اوا یلاعیاهجا تموقره هیس ولوایلاغ چت یر فعبض هک دنکبودب

 1 وتو ساوحاشنمیعیرولوا نزوالاونموبمام هدلاط | نام هیراو هرخاول
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 هرصانع ندندب هی دغتروصقو مش تعض هلکمن| هجو هنادمفن هزر غٹبوطر ترارح ۱۸

 ی اسو تلودیالکو نالوا لنمأقم هیز زه تبوطرو ترارح یکی کی داکر و تف هب اوتو نهو
 ز و هناصقن ندنتهج تفمکرفت تنطلس هم دخو ناکرا نالوا هاشم هب هبن دی یاوق

 كن هنکر اعفانصا نانل وا هییشت هب هعبرا طالخا ندرهب دن وسو یآرر وصق هلف"وط

 تلرصنعشرهو ر دشلکهل وا تلع هل التخا تدشم ی دیاژت تیفیکت ءادر بولوا ل تخ لاح
 یروهظ تننز هد هیعاقجا تنه یکی و دلوا غماقا لاقصو حاص یتهوننسینم الع
 هایدزاراث انتعا همتهافرو تیز هرکص ندنساضقنا فوقو نامزر دطاطصا هن اسشف

 هک دنکو راتساب هک ا ناونعو ن اس "هریاد میسوت سکره بولواروج4*ع دق مضوو

 هارفنا بولوا سرق هنسهبنز تکراشمکولم هکلب هبارز ول سابلو نکسم سان طساوا
 . فرعتعارو قوذ هی دراو رلوایلاخ ندقل و دیازت هکدنک توترا فرصه كءانحاو
 مزاتسم كرا ججو هښرزو ]رغ سر لک یرضحر وضح برح اجر هلل وا تداعو

 باک لجا لکل هحرگا ردپا رودصق لس [ججوتسا ارح ھا ن الوا تقشمماونآ

 .هللاوسم هعرکتیانکل ردشملوااضماو اضة لازا ولزا "همتاضقناور و ی طره سوق,

 ٌطیاطحمانامز تمعجر» حر لیفت 0 :یس ردات قلعمءاضف نزوا یدافمتسو هءاشنام 1

 یپدلوا هليا لج او رک ل جالا لولح لبق هسا مس لو e هکلببوملوا مزال قمراو هنيا

 یراتکوخس تلتطود باخان دیک هنکلتسمرو م بودیم یا نی لک

 هنس اقل تم الس هجراوهتب ام یطاطحما نسهکتامصعشرهور مولع مغو دلوآ لاوز نر ق
 ۰ دوخاب یدقم هنیابسا تح طفح هسفن یصع لواهسارا قلعت همهلا هملع تدارا

 قواها دارم ین وای هطاظبحم | تاغ كتلودرب یک یی دلق نراقم هنر پت كقذاح بیبطرب
 ۱ ارتقا هبالک و یی ااو بید نسحهلنماقم قذع بیمطر او دادسو دسر لکوأم ید

 1 E لقعاپدوردتسابس یطرتس كنم اش تاودرهو رددانتساو

 اا نالوا دراو هل لر تنسو ها باملوایرشاپ یک لولم ترس ایس لم نالوا
 و نلمعلا روتسد هبهممالسا كولم هلغلو اتم اا رس تام ی 1 هبه

 بولواروصنم هل یھ اس ان یدلوا لماع هلکدآ آهک اینا !بحاصرزووهاک آ لدهاشداب ره

 وهو لا سفت ایعاد بوبعب ر متعال رعو حرشرایعمیدلوبل وصو4نراد ا

 یرانلودءاقیك رافک رام یکم هلوان ازا هلنای 3 وهطهمهلا ترە رلز پا اس اهسوهو

 تاش ناب یرلکریدولب هبا طب هلبارف اندر دیلرأبتعا هن ا ۷"
 ملال او لاو ديال هلو جراح ندلقعو عرش ییناوف" oj اک ؟رحو مضو رهو ردشما

 1 eo ا هم ہلخ احد اوف نانلوار کز هک هالصفو ردشلکهلوایدوم

 رج یوقوردشما وار کو ترا در و ارگیدق ایس و عزت هلا ںی او٤ ضءدزں اک

 تداراوهملا تداع العم مولعم ردنا ۵ رعنعم ةو اوطانالوار ار رهم هد

 ۱ ولو "هرنوو رقتسم نژوار | افاد اس التیمجو تاودره کر رشک هلوایراجهلهحو ود

 رک هد وشم, ردلقلوا لقتنمهب او هغاتجراوطاراب نچ تولار جسم ںزذإ



 مس

 رغ ئاناو زدفلاخ هفلاسروطیساضتق اكر وطرب و ړاغم هرخار بعم لام كنفورپ#
 هلا تیفک نالوا یر هن امز یاضتقم تو لاجر و فلذ وم ل ءلاوحا كرو طیزافدنلو

 تاعارمو عاب هرصع تلود حازمو ةاشمامو لاثتما هةقو همز الارز ردراشلکهلوافکتم

 هدلاعبلاغ تلود هرباغتمراو طا س ردیلمح قلغرب یعم ەي هبفح محهدنافولخ عابط

 نر ا البثسا هکلمو م ازتنا ند رق "یدانا لود لواروط زابازو جت یروطشپ

 یقالخا یلاح تل لود بحاص هدرو طوب ور دمتقو رفا هتمعذو زع ةیقبهلار هق یراعوا نم

 ززعتو دیع صقن قوصوم هلنا سبماون ظفحو شارعا تاابضو فورعم با ایچم
 ب ووا باصقم هو رما راص هقاش مور o مذ هسا لو شع تب دو شسخ تم ند رکو

 تركب هبا یرکسعو یوق هدرتسوربش بو دیا تباعر هتیبصع نالوا تلعهتکوشسو هبلق

 صیصخ هنسهن ید وف بولو ك زتشمهطراصنا هل نیانغودح ماسقاو ںاشذکاو
 . اى یاروطا ردکماازا EE ندنناوعآ یب و دنک هلا

 ET تو دو هلو نیا ات
 هلا فربصت یامادرفنم بو دا عدر ندهضراعمو هلخا دن وما یراصناو هنوعو منم

 هلتمق نالوا بیس هنتلودروهظیلاح ثكنلودبحاص هدروطوردبتقو لالقتسا

 نوا دپ قو هلال رد رامماقم هنعاود عف انمو كراشم هنتر عده فب اطوال ثم ت رەش ءو

 ر دکر کر هنساشماب هبانغتس اوزان هل الملساو لواطت بونلارغ هتکراشم یراق لوا فول ام

 هنتجسار جا ییلاوهو تایهتشمرضم هکلم جا مو بغار هی هعونتم بلاطم م ن :وا راها وتو

 یبازوکو قمرق یبرانور مک تیارو دص یراهعینش تاکرحو هع اغوا نریعلوا ی او
 تقو بو دی)ا دیبر هنسکلید ناسحا لائم كولم ربعول ل صوصخ نوجا قمر دنص

 هنیعتم "بن رمر رو طبضو بی دات یزایکسا كر ی انحاو تناعتسا هطاراتا لجایتحا

 ˆ نداکرش یلود هل وا لم اک یکلم باصنو لقتسم كنرما بولا طبر همطتنم قسنو

 توق نالوامزاهتنطلس و تلودا زر دکن ارم يص که دت ل ھار عمو دم تارو سیل
 نرتاعموهملکلاویأرا فتمزروآ و مارا له هکر دمو رمآ؛تملرصخ مال او ترش"

 لبع نانلوا قافرتسا كل دکر نیقبقح بوس هک هیوراو بلقلا شهاب رقلایوذو

 نی لوبق قللوق هل ورعم عاطعتساو ماد نانلوامادتسا هلا ماعناو ترجاو یلاومو
 ننمکح تییصعازاحلراغر اپ نیارابتخا كلن نتف ناسحاو مراکمتارارداورارحل
 أ دم ك ةىعج ره ردانصومهن هفانم تومشعو هل بق 4سر ولوار ذی ت وو ماال ل ا

 روع دولقتنم هنزادضح ندا دب تلود نکلر دن دروم مهار دح تهج كنيم لتر وولف .

 سموقرزاتمندهعاس تبرعس ع هللا صوصخ ضدزابتمال بام قدلوا لاو ةا

 لر هآ هطراصتنا كامه دحا رو ض نوح کر دتنطلس مزاءقاواصتعا ر هلتمو یا ۸

 یتبم هب هنسفسم لئاصشو هح ودم لاعفازایتماو باتو هوا نکم مد ناو غز تروق
 هلا | كن رکید صولخ هکر دجانحم هعاواهلاهلدتعم ترانعرب طو رسهیهعباس تابلو

 هدااضاتملود هوا تعان هنلاو زیراداقعا و تقا دص كاتناح| تم لوخ "2: سو
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  fدوس گره, نر ماد خو صا راشو ا نعهدابلع تلو دو صودا لە ۳

 عرف ل عاوقو لو عاراغم هنن رازربیراننناوقز رطو سابل و نیب ا و بد گراقایواو
 دوطوبراتغج نانا وای ملال نایسآ دیی اتو ییا لب نوع گردو تم نمودن وا

 هليل هیللغاو»ا فلاخحو وکر ت زکه رزوا عی دنل وا کد( رکا ییواهارجأع لذکرادت یه

 هغد هیت هک )دسم نالوا دساهیواتبعجخ یانبم دایک دلو ااه و لمعت مو یطو

 را ەرھاق كلی درک بارات ك هر اع هيلع تاودمدقا ندغولبهروطوب دار وه ۹

 مابع بوخرم ىلا كروط هر دمنقو تدنماو نۈكسو تحارو الا وط ردشلوا ۱

 لیصحت امو تلم تار هدف و او ردکع :ارطویاضق ند تاب سم لب ۱۱

 یتاقفنو داړا طبض پودیا ليج یس هراثآ لیت وتیصدعب ندتارب ودم او
 ن قخسمو لیحاتح و بوی ایر مدد ین هعسنمراصما تیم :اضتفا

 یا ریقنوهیلاع بعانم یآبعا هوجوو دمر م هلا هاو لام ی یش اوخ مارک او ناسحا

 قزد هل تمه لالز بو دیا شرور للان لقلود ضا روزا هدیآ دفلر رس هلن هد ۱

 ب ؛نسولو ق دص بوکچد ورا یرا رد وم چ بذهم قالحایهیرزر د شذ یارادن وہم

 ۆك اتسعو زار دیاد را رلغارح نش ور هدالع هزعرانم تور ونک طوسی احیا لع سم

 کر را میسوت " نرلتساعم هل مزو جارخا هدروهش "هرف یرابجاومو تاقفن كما لغو

 ما و تم LE BSL ES مان ورھاطننراۃفا قو ىزا اطقرا

 ةر هلوالصاخ تاب اکدور فی هررام قر#ف ة«تاهامورخ هبهل اتم

 ۱ لغتشم هدر وما نناوق مند یا مات دا دعتساو لقتسم هدیلرب,دنویأر كر راشم مزانمی

 نالوا هدروط و رولوا لار وتسد هال نعرو لوعم نونا یراتکرحو و ممضو بولوا
 لیغتسم ندنمورآ تدیدصعو تربشع هلناوادهمتنطانس یانودمشم تلودرس اسا

 بولوار سیم تسایو رارقتسا هبا صوصخ بابن هنلهات تلودواام کن دت ج لوارولوا
 الت مار ؟دعض هکر تکق ر هوا نیشن تحرح او دعبا دخ او لبا تم رو هی ؟باقما ۱

 کا هام ها دعا تولوا ار لبسأت لوقع یس لبقع ماس و دابقنا و م ها, .و

 هننسک هللا هکدو وا تجاع هات با تییصع تیمصع كلذ دعبهلعفلوادع ند هیداقتعار ومآ

 ناخ ا كرو طوب رد وط هلاسمو ثعام 5k نلب !هللشکرس ندزانءاطا هقیو

 واوا منا هعفانم تاج نالوایوضوم كراناومبات هننران ون 0 :گرانک و لةبأسرو وط

 هفالسا راردپ | ادنقآ هرامضامهرزوا ميقتسم(واغتفا ده العنلاب لعنلاو ی

 ودع ادتا ردررقفرما لع دا سف هسرر پا لود ءنانیقناس ؟هقررطو ا

 یراک دنا ساشا زدیرامحاص ن ہشسو ل عو دی دسر کف هد( ز ندنر > اتمر دیاانس اود

 . ار امطعو لماکیراتوف کلنالکو هدر وطي زدنلع هت رع یان تواخر ت ءانمهتحابصم

 ۱ + قارطبو هفرم هليا تخار من ناعم وطب كد رکسع بواوآلصاو هل اک باصت یرازورت

 یصانم باج اتم الا نهم لغاتو ادنی هیره س رھ

 ریسعتم هلو هق رط هل او قوای لیدبت بواو م دق تبان :لنرزکرم

 بولوا



 قدنمبدلوا یداسقمنزوا لحاو تل اع ینارابتعاو باشلاكدنابراتامردو راو اوا

 قایسو تدمربیراوطاو و عاضواكغلات روا بولوا مور نداعت را هب التعا تاجردرکرقم
 ا ا ا رد صم ةراعزانمرطد د وت وک اود كركر واوا یراجنزوا

 طحو مفروبصنو لزع یم هی هبناسفن ضارغار سود قافن هلا یس سف انتو دساق
 لالتقساو رمح هی هدنک خلود مفانم هلا لاصیْذساو مو رلاثما ونارقایافر بودی اروهظ

 یرابنامالاةرافتم نولق كدلود نانادراکنوملت اب هلو دع ندفاصنا هر طراتدا نر وص

 تنسانمو وتسم هر طاشفراواتسر ی طاعت صوصلت |[ |هرولاق ندنلوبق قیفوو فیل
 بولوا لایملاماقلم لاج رت نالوا كلام ن وما دقعو لح بونلواشفا جراخنذ هل وقعم
 یدا سا كتلود جا مهداسف لوبق هلق ك ورتم یباعر قبقح ق اقخساو یناذدادعتسا
 زامآ ضرغ شتلوا عارفا هنبلق تینافحتروص هلا یس تارودحوب . رولواهدایز ید

 تودح) اعم لنلکنس قلهاوخربش سوس دم هلب |لهج یتیم هلما لو طوممطو اومد

 راس ابهنکرحو مضو نوریپ هدر جد رکسع نار وهتم هلبا یکی رع كنار وز باک ا كر عا
 خا نین دما واکمز ال نورا کرل لانا لدار غش قاشم نوک |لاطبا یار شوروشم

 هاررطعر ومجورول,حاوقرلکشمی داد سنا هلبس هنابمرافکر هقوراب 2موا !نوجارات

 د بواوارسیمرفظ غ واب لکو ادوجو نامتاهد هرو شم کالا مودوحوم لذ هدرفیس

 غار ارذ لوصحو لثرسع بولطم لوصو الاو بو اطا او هس ر ولو شی اشکشیاسآ اونا

 لا رفالث و لام تعاضا هسرولوای داچه راتجزو, فقاعتم) رفس هلة لوا لتوعص ید

 های ده دنفلزاس ناچ تالباو غبر دش ماکو بیس هنلالکوروتف كنود ازم اجر
 AA ‘Seale افزص مه نوما مط هد هلا ماناو فر طرب یس هلن ارسالی

 هليا یر وهظ س ء مرو رد ول الو تا اویفاو سوم ساخر يادا

 نکاسم میسوتو نونو اوفر اغمهفالسا ینا اكر وطو رونلواقاعاو لذب قاقسا الو

 اس درمالرارسبودیل ادیب ر اتر ثعابهلام مییضت هنمانمات ماشذخا لسیالمو
 تایهتشمر اسو ناوسن هعوج نیازخ رردیا تادحارانبببیرغو بیگ نزوایساویخ
 تصرف ید هنو هل فو فرص هب هعو رشم رغ تافارسا والم قیزو سز كن هعومطم
 هتلودعرح هلنایکرا دز هی ًاطبتس سواسو قلعرم هبة ناس هن تا للتسم ولو ترص خرو

 لاوما گر نیا اند ران د| هتل اوماو المسا هي هعفانم تاهجهلباهلمحرزب بولو لوم

 ناز ریفوت و تکل م رن هعنو روغن دس نال وا ندنلودو ن د تابحاو واوا فلت هدوحوم
 يود ار وږ جایتحا هلام نوچ ارب یلود تامممرولا لمهمیرات عارصمرک اسب و

 ترافکهفراصم هلس یرللوصح فیلاکت د عدینالوا مک ندفار طایرخ ندهبرعم لاوماو

 راخدا ندههحوم ت ب اهحو هعقات تامدع هلنا مهار زو و كولم لتعسو تو رولوازچ 3

 ندنلود هیاسهلمس هعیابرهاوحو هعتماو ام فو ناو | یونلوادا سا نو ال ام

 1 ینزج بودیارققن راهطا درا اردب !اضتقا ضارقتسا ندرانلوا یل ان هر هیامرس مطب

 انقاعتم لنلالخروطوبیلاعُ هللابذوعنراراتسابهدان رفو..دیدلواداب ر عا اجر هسر«یمشع

۳ 



 شارقتسا نورضلابوریضالکو هللاترورضدادتنما لوا یشن ااضنقا ی هژرفس ۲
 فارطا هطیکغیدل عوبتسیسهزوآر دغوروجزرولو اب هبابنغا هرداصل لحال هل یمان

 تشح هژاراز هیامرس هلغل وا ناسیشس لانمو لام ماشمار هل ]و ازار د تسد هرللوقم یخ

 هرصمراب د یکو بخار کمک ه برس يح یکكنلود ناکباتاو تک نالوتم بودی نایرص
 عانزعولامدکازاد . راردب|لابشحا نوکات وکهلام صلت نولوا براه هب لیعبد الباب و

 نتیالورخآ . بولوانکملنسهیاس هکرابم تلود یراق دلوا دیفتسم هنب یلناغتحا
 قمر ایروفناجو لامو قلوا هوسا ن دنر س راز( مرا دخ ها رع راد ۱و ناب کم هراد دوی طا ہم ۱

 یافدنآقیرطر دشعاب هندادتتسا کلن هربشکت ارضم یدا دتما تان ابهد فمهادو ودلام

 عود مم ءطلعب نونلق فرط رب یس هلک افر فسا تباهی دت نسح كرروخ نسورو لةاعرپ

 ے۸ لدم نو دلخ نا او ردشلکهلواپذپ , لوصح هد اقمروس عورشمنومآ میط هلا

 قالخا بودپادخآ ندنآ موح دنفا لعهداز یلأنق ردبآرکذهملدع *ور در هانرات ۱

 رب |لامرورکسع تاودو تام کر دوب یس هصالخ ر دشت احر د عنغیطل باکمان الع
 ةتلودمیمحرولوا لاخلا تنم لا دم ی اعرواکهاوصح ندای لا مورونلوپ هبا لام اجرو

 | قد الخ | تانکر ترودوباأد ل الکو فعض نیا قرطت

 ر ارفس نالوا دتسا ندنسهلج یروضردراش ار ؟3ثد اوحوبأبسا هم گثعابهزل ۳۳

 هغ ںلوا لاو بولق راح اوهبلا«توق ردکع ار وہطظا را فالتخاالکولا نیب بولوادتم

 ك ولم ەن فلس هکر دمو لحم هرانلو ع الطآ هک راور دعونالقعل نیب كم امو رشم ولر قس
 یبلوا 5 رے یداهح ام ندنرودح یتقفاوم م دع كن نو ڈاکو و یلق لام

 ی 20 ی ی رایضعب وایدلوا لاس هننجس حاللصو ملص
 طنفخ ندفلر ةنْلهم یللادابعو نسل یل امندناعءنسارافک "هیلب بودیاباکترا

 مایسج نکن و موع نوس تودیلووض نو نه قیمت شیت

 رکد لنگرات من اولا لود ةفرعل كولسملا ى راکیزرقم مامآ ردراشع |جامآ هيرو مول

 دجصاخ هلا یسحق اهووقالش | مدعلانشن م السا كولم هرگص ندهسدأس هه امکر دبا

 ۱ رافکولمرت اسویسهرفکز سنارف نکیار اوخشمهرکیرکی هداج . بودیاروهظقاغتسو

 زکد قآ هلبا امن و د مظع بودیا داریتسارامشبن رکشل ندنفرط ھچک ضوصلنا لم
 بولوا توف E نا طاس نده و! كولم یوشج 1 البتسا هنیرابلاو

 لنتموکع یراردارب راس لک ددا سولج هش رپ یردب لڅ ناظاس لماکتبام لغوا

 1 لوبق لیدبتو رع پودیا ط عوض و س الو یراق يینلو

 رام البتسا هعضومقوج نت ہد ا نوان هل طاهر دک ال و

 روطا رام نالوا ء جرذا كام نکبا للحم م ان لوسعلا لز صم رک ًاسیع لنماک گامی ربا

 یرلرآ رسو طض یس هعلفا دمصو بوق هنس هلکسا ادص ها راوشاب رافکرکشل

 ۱ 9سال هکتار وماکحراسوی رادالوالداع كم نالوا نار نامر ردە دهر" اس تاچ

 قارتفا



 مع بپولوار ارس داضتوارا فلاح بم هضارغاو بساع نننیب رکسعوالکوو هلکق فا
 1 یلاعت هییابادامعرلب دی انزوا ق افن اعم نکلوزاب دزتسرکیروص قافن او تناعا هدازغ رم

 ین واسه دز ملا ماشم هسرولوا لوتسم ك زر ةف اط هرم مرا بد ندر ال اقم تنا مخ لاح ن اسل

 دنه هصح ندنتلودر دن بجوم هکع | ناج فات لنرغوا بوپایت هدزمرضاحزاح هسرولا

 چ رر انعم نیلوا قيال هی هبمالسا تربغ وید ن وسلیا كنج رانلوا دنمرپ«, تدنیانعو
 هعفادم لماک كام رابدلواردیاعرصتو هوغت تنوانیبامیناهرت هلوقموپ هکلببودیا ,

 زا غآ هی هلماعم هل ارا دم ندننردق م دع هتمواقمو هلتاقم لنامو فو زجاع هدادعا

 نیدلایبث فیرش یرکسعیضاق بولوا بهاذ هعلراسناج هبا هن داهم نو رش مفدو
 نعت یاب خویشلا جس نبا نیدلار شرب ماو لیکوت نو | كوشاپ وس اص داوم یو مرا
 هیاکماد اح یب هرکص ندکد تیا ریمعت یس هعلقا دیص هسیاچ رفا نیع المرا ب دنلوا لاسراو

 هبراح بو دیا هل ماعم ږزوا تاناصمهلب | نولسم هدرهاظ تروص بو دہ المئسا یخو

 هنلومأم الق كلغ هن اکراکه لیح لبذاش ی دیا رازعبا ضرعت قلعتمهرساولنقو هلتاقمو
 نفاصناز > بورت س وکی نرو صر دق وز ی ررض هنن راناجو لام ك نبل سم مرکصندنلوصو
 رار یا كلراکم هلیارا ظا ی هعدضوب نوچ ارارقتساو تیارسیک یکترف ضرههلکمنروک
 هانصوصخ اضرا هب هاصم هلملوقعمهحو یمعالم بوراو یخ درا امکو نارو زم یدیا

 كماما هلت اقم هلا نیلسم لعد نم هرخالان هرکیضار# هئوط هلاک م وريث ڪ عازټ

 طو رش شعب خد و هل دمق تمام | موج هو ممط هکلامورابا تللذدع و هلمط شم

 ك د هت دم هام شوهنس نوا نزوا قفل وا ماسنهحرفآ یس هعلق فیرثس س رق ەليا دو ہقو

 ماسن هکنرفتس هعلق س دق بونلوا هن ده دقم هدننهب یروطاربی غرفا لدا لمك تلم 7

 همالسا توت هل مد یخ الواههبمالسا كلام هدهخ اسم لا مبا راشن

 *هبضق بد نوسلوار ا ذخا ندرافکو صالختسا نررشرندق هنپ کد لک تر دقو توق
 لاوحا می كد هنر ورم هنسو نوااعقاو راشهایدصت هی اغفد هليا هلن اه

 پوک انج "هرهافتوق دوادرصا تالم یهاشس داب ماس بونلواریب دت نسحهدرکسه
 ies |لواکردروطسمهدراکراوت هلجر دشع ادادرئسا ندرافکدب ین رس سدق ۱

 نامسقطزوب ترود كن جھ رات بولوا زنا هنتفهدزکد قآ با را هنمفس رفا فیاوط

 "دیر دنکساوښاین ابو سابب و هیک اطنا بویلشماب هی اليسا هناتسب رع لجاو معلن رات

 یلوتمیم هنر اهعلق فیر س دقواکعو سلپارطو توربادبصو هنرا هلکسا هعایورصم

 یراوسوهدایب هلتفارطا بلحو اهرو ك بلعب و هبک اطنا بولوپدادنتسایراداسف هکرتکو
 نامه لاد تنیس بلجو مارق ودر تو لوس رار

 یدیاراشلوا برق هطبض همام یماشسو رصمر ابد نیکرشم لذا یدیشلواروصح
 عیجنلوا بودیاروظن دلاحالص ناطاسندنسهبعشبوبا یبیلاعت هللا نوعپ
  پولومات تکو مالما لها هليا یریدت نسح كن اشیذ ناطاس لقاعو درو لماک

 ییعالم لوا هلیار ق فیس بولک تو هني دخوهرکاسع هلا بولقداحاو هک ق فتا
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 وک تورا ف سکسزو زار بدو ملت ره او نارا لوانیکرشم

 : هللار ون یوا نب دل ح الص تام وای دلرادرطو دعب ندلحاوس لوا یراسک اترافک

  ۱قلا سم مج و لاجر بولق فیلاو هلاوحا دسافم عفدو هل التخا تقورب هوا یصنقم

 ودیا مج یزارشس نجرادبع ندنسالع ینلودو دنک ینکیدلپارپ دیلد ریپ دت هلهحو هن
 لخادم اوف شعب لنلکتس هجرت هناسل کر موحر م یلاعینح ردشم ی اد ر

 نیلئلسا "یی ںو دیا دصف ت ارامعتبیز لب تاکتو ثحابم هد دضزا ج رانبو دیا

 راتا راععر رج و وارقفویر ۱زدسها افلا ا ناک مان  léفا راوفنال وا 8 راصتخالا ق رط

 هننزخآ "]گانسهجیاس د راتو نز وا قلواهصوصخ هلاسر ر هقثساب هوا نا

 مو لودیناث لصف ردوحرەو لومام ك اداب هر داربخ ءاعد ران لپ | هعلاطم مدلی قاعاو

 یعدعت 2 گلو وشلا سه ص وصخ ضع) نالوادا درا ارفهلمدآ یب منابطوداتعمو بأ دلفنیب

 یهو هیلک مہم دی اوفو هعف ندعاوف هی هت » قلعتم4بەبلصا ل اصخو هنعطرو ما لاننجف

 قلم هاش لا سود امد شعب نفت هد تر نیا
 ةبشحو ماهکلوا مولعم رد نایب راپرمضم نالوا قعتمینحارو تعردامتعاو راتلاح

 ثعاجشو هملغ ردز رداف هع زنا هلی بلغت ینتمعت كرب غو رهاقو باغ هنر ز وا ل اس

 یزنکاودا رتو طالع هجرک |یرانلواداٌرت ی ودب گان هغن اطره ردروک هتوادیو تشحو

 ندا وصح موج*درفنم دقلردآمو در٣ ندتحار قباوغ نکل رددا ا وبدا یب

 لیکوت یژاس هنتیاجو لیمح هربغ یر بولوا فئاط یلوج ها هابتناو طقی"و فن .
 هلن اداع فلا هناذلومن ردرلفوصوم هلت شو ساب هلغمالوا فول ام هتحار بوغا
 ثقر كت ایا سو میامط بولوا لسمسقم یراتماجش هبنرم یی ںلوا لد از یراشحوت
 یعمو لیشحو باودو یر ٹاناو بح ردیاتاشنندمت رثک كتاف ولام دناوع ینکاذنو

re, یناکرعو یشم هساوا ص وام هشساع بصخ هبا ناسنا ةس 1 هک ردرهاط قق 

 یک ناسنا هکراثآ نیبسو ك زاننالوا هدر ور هدرابک ل بطصا رولواربغتمینافصوب دا
 رسما یلبصاح دامتما هز انهار و لج بسأنم هداتشوفبصو دآتعم هب هنفوم*هبدغآ

 هکر یرلل وق 4سدلغ ای ند هلر ج ر رکب من ندرت یک ار E فیس لنده ۳

 تلود عاسنردرب)هض هدرب ورح تنم لکد لد ورا رعورأت انرولوا كرم "و درک هی 1

 ز واجتهدنعانق هسابلتنوشخوشیع تر و رض هدنتقو تنطاسوتکلم خ حوسرو

 هی دلوا هدایزتورثو عنردتعیبط یاضنقمتبو ليم هتبهافرو تیز بوتلوا
 تاذ ودلمو ظوطح لفاوت بوک دا بتا هعتم هل ميسون هدسدالمو نکاسم

 راتساب هغلوا تدعوفرع تحارو قوذ پواوا ندنلسق هیر و رضب اود
 هدایز ندنرآ ردپ یرلتفلا هته افرقر هلو هدر ور هللا مع وزانهدایز راد وا نریادلوت
 هدتسنلادل و 3 هدتحار دهم هدز راتلود ل كن وواباسقعاو قالخا تولوا

 یوم ا بافی وشن هیات
 مطاعت



  ندکمووکنل هیرورض لاصمو مفرتم هل ندنتم دش یراسفنو دنکه را لبخ رظامت
 نالوا كنج همزال تلوا تعیبط ؟هکلموتفلا هتحارو ثعر كار بک رارولوا فكنت

 لالک هعاطنءاعس یر هلوا لامها لنلاعاتاضانز هقان نوتفوتالاو هعلسا
 *اناقمو لکوم ماکحو كولم هلاوماو سوفن هطفام یوخسرا لاوژ هتتسورف نفو

 هعلق سونام ةر وضح ه دنت الورلودنک توبدردضوفمراپرکسع هتوادعو م وص "
 اس هلدا لاغتتسا همسکوراکر اشم همکحافحراشهامقح هنرغو سورح كلنا توسو

 هلباتحار معن رانلوا فیعض یلقو فیخم لقع هل وقموب رارولوا لالا هفرم لتلوو
 < اسنال وا لنس هل رنمیراوثم ردپ و ی وأم یماح بواوانارطب یک,ناوسنو لاغطا

 قاواهلبوبیدیا رک هلیوثم بودیاراض رعت هجنمعز نن ایغ كتکلم ناریدمو تقو
 یرالقع ودنک كل ود نا زاسسراکوراراتص کلر وشناد هدر ران ښام وب د یدیا كركي

 قرغتسمرراتا فرح هلیسالب لج دسحیویفلب ینراهئاص تار دت یکپدمشنب
 قامسویرارمهلک ایت كل ود یراق ںلوا ہد وسا ورازا: یر ںق كتحار تمعن ی ر لق ںلوا

 انعستااتسد نلخبواوا یلوئسم تافغ وروصفهفلخ جازم هلبا تحارو نما هرز وا

 هبا رقا یساوح يڪ مب لایعو قرفتسم هنر اضخ هفر قر هوا سوم یش
 یطوطسو ررف هکلم و لئاز یسایت 2 وصا رما فنعوالکو روج__ رارولوا قیام

 ممطلا سیر جس اضتقم یصاقالعسا ناسنا هکلوامولعم ر دیک و نبا لتمسقم

 هاربضرد هسیفن هکلمرب ثعابهل امآو بلاطم لامکتسا یس هبنوتحیاوق طاشت بواوا

 هسلوار وب نقلوادافتمو میطم هنمکح و طاست گررخاو ر وقم لنت یلفت

 لسکیالبئسا یسوه نالوا یل اماوبلاطم عغولبو لثاز یمیناسفن ق وثم هلبا ربع
 هداسف هلرا تی ولفمورهقیداتستحاو یس نوجمانزعبالط رول وا لسمضم ابا

 دعس هدر زبعع هنع هللایر رع تربضح روا وا مطقنم نیا لک هکلبعدترم 1 ندیع اسم هسلوا طناف كنلاما یوزراو طقاس ندننبر هببآ سوفت رراو

 لقدل وب عوقوهیسد اف برح شرق ھو کب ولوا رکسعرس هنع هلی شر صاقو ینا نا
 كس رشت و لق و هنس م ان سوُلاح ندادعا رامک هبوخ ن هرهز ندپاحعا

 رودص نذا ندنب نو یرلترشح دعس یدلیا ذخا ییبلسو بوث ولتمق ران د
 دارمه رداصمو دخان دن دب هرهز یھ یذعاتغ وب د ك دل ام دقت هلتقو بقعت نب دمت |

 نوا عارثناو ضرع هپ یرگ د اد نکجا عانتما نرهلس نانا هرهز بوږیأ

 یدام توفص نلق كا رسکنمیتکوسو تم اهش نارق رداه ن ال وا تعاحش

 رمال بسح ید دعس بانج بوز ای همان اوج ود ردببس هداسفاو ریغت

 " یایدرویب ل اصیاهنبن اج هرهز اپماعت و لاسوا هیمرهز و کین نارک باس لوا
ندداسق نیز طاق سد ةاج قو راف ب ان لرصد ند هزابرک مدو ۳

 تاج 

 لافطاومادخ هکر دن دبس وب ردکاپا تنایصقدوغو ر لکن نولقكلد نحو ة اکو
٩ 



 فی وتهو تیج هینبو فبعض ینبلق كم نیوخت ها بیضغ گم نم ۳
 هد دور وقم یبطنالوج درب عنو برص هبا طارفا كعبانصو ع ماعنو رايا
 بیدأتو هر هلا بیهرتوبیغرت ساتم هدادعتسا هکابر دیا روک یاکذو قوش
 تللزک هبلوا دساک یرلزبغ تورو دس اف یراتعبیط رهاوج هک ردمزال
 : اشم یموکح هلبا فنعئو دج فاهرا نسب تمکج یالعو ناب با | هل

 لسماخو مب ازروط ندتلودرا و طا اخ رايدم روڪ بسأنم عا

 نط اب و رهاف نخ ماکو كولمراپدج | زوج ۾ هدرخ اوا فوقو نامزو

 تاذخالصا هدراصوصخ ضعب بواوا یثتفم هلا قیقدصعمن هسان تازوعو

 هی هربفصع ارج ا نی ضامغا همت رم ن رکٹ ند هب زج بولذو يلا

 لذ هقلخ هسپا ردیا ملا بب دعن هب هز زرع تاو ذو همظع تاب وقم
 تزارح هلغل وا قلع هلبا تعیدخورکم و تنظو یدکی الخ زثکا بولوالماثس

 هدورج نفعاوم زولوا ساق ئر ایف بف هبا هربرس وسو دم ٣ یرلہټح

 جایس وا یی سومات هکلب بوبجا ماق هم وصخ ۶ هذآ دمو مادقا

 نولوا قفس ب هنرلل اح و. .قسفر ههیللاد بع £ ةالو هکنخ رر دبا دابرب ین اچ

 9 9 ااغ هر تمح بارشا وټمانتسا هلباز وب ندب وا امص

uتزصت ن هلا ضاعت لتي واعمو هعفا دمو قوا و ن لتملت ادد  . 

 تب ناتمایعمرما هلی .تفآرو فطات مع لصا قانو نسحو رولوا لصاح
 بیم ك دابع ولف ردکجا کلا رتسک مرکو کا دپ ندنزوډ : ددوتریطاو

  تاباومو جفو یکی دا رکذ که بلوا ینخ ردقب هلیس وو هلیحردق وب هنتبغرو
 نط وقت ن دیا لف اتو هلبت ابو هدنبابرا هلبو قج اب رتکا یس هکلم

 قب افدون رم للبح دونلوب ردان هدافرع نالوا اکدلاد,دش بولوا هساعا

 نیوساجورظان هنساروام كتا گرادم یر شن ثكماکح نالوا نطفتم هرومآ

 يهابم لمو ملطم هنبفاوعو لئا وا كرصوصخ ره ندنتهحرضو مه یر اکا

 انکذل هلوقم و راردپا فیتعت هقلخ هلبا فیلکت هق اطلاقو هلغلوا رهن هلع

 نس هلماعم هڅ اسم هلا قلخ هرزوا ی وفم لف اقترومالا ضعب نعله اتتا |

 ۰ كتاب لع اف عراسپ دیرت سیف هتیارف ةعیدخ تب مرکتا اذاو رعش ب ودیا
 فطا هز اله جم هر ز وا یشومصم ۴ اب : هلضف ن م ذنحل القاع عدا

 نو هلوقعمیارادم الاورولوا بلاج یتاخبی انضر ۳ ا هزيل لا
 هنرعق ك رماره هسرږیاح دق یقلخ هلیاداقنعا نسح م دعو مزح طارفاو حرط
 ترضحرابا كالهاو ر و(مقم شب افعضو گاسما هدزحگ هاقمیدامع هلبا رطن طلت

 نانعمو یراق دروب کفعضارعس لعاو ریس سو هلع یلاعت هللا لصمرکا لاو

 ؛نامفبس یبا کد ایز نالوا لنتمدخ نکیاقارع بل و یرعثمالا یس م وبارد دیم
 نام د هليا نامدخ ضع یدی|ندیرع تاهد فو رعم هلفسعتو اکذ طرف ردیاغوا

 هیهيرگ



 تلع هلزع بو دپآ راسفتسا لدهفیلخ بانجیدنلوا لزع هلکدلک هپ رع
 نزیاوج هنع ناعت هللا یر قوراف ترضح لک یدز دهن اخد وخارو يک كمرومأ

 طرفو لیمح هنیرزوا سانیلقعو لمضف هجا ردلکد نوع !تذ امحابو رت تلل ۳

 بوروک هورخم یعالیوعو نیزح ہللا داب هلی طیلست یتس بک ۱

 بحاص ما تسایکو اکذطارفا نير انب راي دروي ود ماليا مر یلزم
 هنا | تسارفو 6ذ تدشو تناطف تر کرد نوک اوور دیع هتشامط |

 تدالبو قج هماکح ندلیصتوب هکرارد نطیشتمو نابت نقلع ناسل .
 تدحواکذ طرف هنالبتمج استوار وقو لف ات هران هک هلو غ کود مزال
 ییفرطو حود# للادتعا كەوا س قالخا هکراپ دنیا عز وایضعب ر دعقل ا تدتسابک

 حودقم شف ر طو ب وفرمیعس وتم د ید كن هنر "توقف یکی یی دلوا موم دم

 قفل بویلوا لوخ دم تارا كل هیلقم اتاقی رکت تا کردا ق نک و
 هبا كرت دارا دمو لفافن بوی لغایت هجو لعبسان تیم ارا
 تاینح منت نمره شیب یلانواالتا رد تیم لو وتو

 فارغ را ۱ قلعتم هرس رالاح کللفو قىستا را بولقلا تادوم مرج اب ون ۱

 متلودیادنا یولواتنطلش ماه "همزالو لآ هنلود سین قو فیس دهم ۱

 لفن لق لتقو لوا رد هدابز ب امتحا هفیس نزج ماکحا رارقتساو ماره لیپ

 ردرادمو فیعم هبلطم ل وصحوا دصقم غواب هسیرا فردر سدخ ةراکں وا رخ
 هنس اپرا هدنوق طاظعاو فف ضر واط ندیآ تقہس یرکذ 0تلودرخا وا تال اک
 ییزم كفيس برزو لق لنینلاا تلتو رقم واقنفاو جایتجا هفیسوراهطتسا هللا
 طسوامار دشک هلوا میسو یتوشحو تمضو میف»یلودو هاج كيس بابراانهلف ردرهطآ
 بوک انغتسا ندفمسهبترف ضعب لا تحاضمزارقتسا هتک تب لاک عو تلوو
 ماراو:ضقنو تاجارخا و تاد را و طبضو تابابجلاومآ جو تارو داوو لیست
 هات بابراو هد التعا اقر دق لعل وا ررقم ح ابتحا هاچ میرم هدرومآ الثمماکحایارحو

 بوروط فوقومهداباوز مجاضم فیس هد راتقو وز تشک هلوا ةدایز ندفمس تانزا تمغو
 زا هراهتتسا هدرامتعا نادم هخنلفا یموزل نوجمآ هحرف دان و همان ت ولا

 ك ولم ناونعدر اطع ن اکو رب نسو ریالع نالوار» دو ی ر باخ لاحوو

 باج ا یالقع رار دشلک هلوا تورو تنکم عن لث انو تفتلمو لونقم لایارز وو
 . مات شومانو تنایص یتلو شرع ر دی رابح اص دیدس یآرو دیشو لقع م
 ۱ هدنراقلوامرح هبدمطعم ر ارسو مدمه هن واه شلاح رار دبا تاج یتطلس
 :مدهسنلوا .تباعر هلا تصخر طا رفا هب هغلاطوب ردرا و دناوعلا ةعفان دا وف هک

 هد هرمز بارز روتلوب زدانیق ندیاز و اشیبدح نومسقوب بو بلوار ضم هتلود ماظن
 هلا ها ضارغاروا وادو دعمدو>و تحاصدرمدعتشم هع هليا یقتمقحدآ ان ما

 هدرټعرد زاوار,نب ترثکب ولو ارایسب ېک ماوع عوج نالوالنسا وعد كلدمآرس
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YE; نون یک مک دیداوب اندمالقا باس | ومالمایالغرونلوب قفا ییاد وابو 
 بولوا لا ذتعا یالسم تلل اتش للاحره لاکو یار یانرا ندی: لصاع لالقتساو
 ردضم هر هد وتشان لاعفا ه.یاعلا مخو تودیااش هب هال تنسانت یی رکا

 رر دیبا هلت ند هعفات فارس ناب هلواثک عضو مدا بسلا نود هک لکد قلوا

 تكواو قتلاهلغلوا رواج. عج ر مو مان یادنقمورومادقعو لح تحاص هدرصعره

 ررض ند هلماک تاوذ هلوقموب ردالقع نانلب فصتم هبا هلدتعم تافص ء نالوا

 هبرسع هدنزاحالصاو لپ دعا هد ةسدارولوا ی راجارت هدد رم ضع زار وک

 رد رها هب هبرخ باما کودبا ام هراوبیلاوحا كفيس باا اما زملکچ

 یر رع یانب هدنراقنلوا زاتم لادتعا هج وزب لا زازعاو تافتلا تیس یازا

 هیکرعم تودیا تم هل یل ذی شادو ناج لل ودوتناد زوفا نوا تنابص ندانفداب

 ۹7 هلا ٽچ یاضتنقم رالی ماكاو ماںقا هل ةرد قدصهدآ دعا لز عمو زغ

رازمر وچ زورن د هعطاو نفوس لیس هبعاد, تربغ تونعود نادوه
 هکنچ اما 

 سانولنک هسالاف یراامتما ندقلشرت ولا طباه:یراهبنزو طق اس نر رطب

 لیصتضم یراتءارصوتااسب هلن تر اقحو لذو لاو یر هیکش تش یا

 تنؤم "همزالو تباه زجااباطعو تجلوم نانو ندنلود فرط هلنلادیب ۰ رولوا
 راندا رابتخا یلوا نوعا هجا ورا تع | نوجا هوم قىشتا "تولوا هان

 ےل ع یهو تاوعم ناد قف كارکدسع ندس انغ لاتتمها هلع هو راشن اب همز رد ۱

 اطا هزر فیاوظ زاخآ هجو خنک هلوا دضنخ یکوشس :كتنعج * ةع ۵ راش

 اسو هاغاسم هرزوا یرللوم ام هنیواهاوطذ بوئلواطارفا نشم زاو و مارک ارادت شو
 ابقار نان 1 و واعرواتهنع هسر و ر

 تبارص هد و و ی رو هور ۳ ر زا هرس رتا

 7۷: ik یر هفَمْلو جوخ توا

 هنماننار ارقا تربغو فارس .آ نرللامهتب زو تژباوآ |)رفلاغوح یقرادصتم كر هد دمت"

 ترورضسمو نوب نمو زبقفیزژک ا کلر دیا فالئاو قافلا هوش لبا تلاح ضع نالوا

 هدندانعو دم هخدنلوارفس فیلک نوچ تاوزغو بورح بو لوا نوکرکرد یر
 زاوا نکم قمار هشیارب بونل وب نادزکرسورضاف نفتسادیب هارحورخو نار>وژجااه

 هتاف ارسارک اردیر اج محو ید هرانا هسیاروا رو هرخآ یراکم او بوتبلاح یرلکلرید

 ایاعرتوم هلی اطمو سوم ثادحا و راتراتل ود یرابضمهسز واب روا اضع نوک

 ةلاعره هکر د و نالوا قبال شپ رابا تاک هش ی رخ ندنغیدلوا مدهنم

 رداق هغلزاس زاک هلن تلود ممه ندلقو فرس باک ابونلوا كول هلا دا هنر ط

 . . كفتو بلقلا قبض پواییاریظم همر اکم "ممیزدعتسم رهاط ووضاو قاقتتسا
 ناتسهرز هل اهمز ال قوقح مکو هنلوار ذح ندننانعو مارک | هیافکلا قوف ه رانلوا هلصوخ

 نرنفوفع



 یا مود نارا ید شما تنبل ره یوزر ی نم
 ف 999 نس كتلودره هکهلوا مواعم همزالامصتو همم اه رغ هلوا یادتسم نسمه

 رکن ەدرللاحو ر دی ا هماغ هدارا فرصم لاحر ردیراتقو یماحو مدار روط هکیرخآ

 لاخضعب زر مگیدنا ارڪذو قم روط هدرا و ر بو راوهلادتعا رح ف راصململقت ودارپا ۳

 لیلعت كفراصم هلبسحاضتقا یمالا هبا نرد ربسعر ما قلوا مفدنم هلکلابناصعتو -

 رارق رپ هکردمز ال یرسه ك رهاق رساف رب نل وغو متن هلتتشروما راسو لیتو

 سفت نوچ جازم لب دعن هد هسزلوایدانم ںز وا مقتسم قسن ویراج نز واماودو
 لوا هحرکا ییابرا دقعو لح نال وار تسامم ن وھچ روما راہ ںت هنلوا كرا دنا ی راب یس ھمئرم

 هلبا هوجو هی هعفا:ماصمقیاقحو قباق دوفقاو هی هناصرسا دن نالوا یس ۰ ۳

 ج اتر لباو نز واړو م٣2 هنم هقق اوه نمرلاهقف لما بر موحرم یلج تاک ن کلردرافراع
 ںاج ہد نوکذم تاقوا یدنلواررح همساملا لیمسلع نیکعارکذم اجا مس مالک

 لاجر و تعسو هی هش رخ میرم نالوا ۳۹ هزاورب تمه یالکوندیا یس.هفلزاس

 داند والت ا هلا مرد ب دبا فر طر یس هل اغرفس كد هب دجاکت وق هیر

 تباعر رولکع |لبرنتیرا دک تقاط فلک هددت رم کنن ارققااعر بونلیا یس

 ندیربم لام هسرولوا نک هليا لاح هڼو ردقمر ود ليج فطل هس بت

 تب با تبافک هنفراصم بجاوم تل هنسرب کلن هملغ تاود هکلپ ب ونلوا مف مفرلخادت

 یتافارسا دیاوز بویلپا دمجودج همنرم نک# هکمر شبا هښ رخ دوج ومو "گرا دت نلامر نق
 دوقن ر رق كج نبا هطاحا یر صم كل هنسرارز ر دک ا تقد ل دباب زو لیلقت ارد
 دصتقموانما مقتسمهمات هدناف نل امرفوتو ردراولناف هع نقفلو وضاع هدان رخ

 لثمیراکد درد هدارشم لکدهدعبب یره اف كرا یالقعرد لکن | مارتساررادزتفد

 هنعفریراماشنحا باہ ماك ناكر اوك ولم در دمهم تاق ارسا مطق نکل رد دزوشرادینعم

 ندهبعیبطر وما تمحو لیمهماشزحاو تیز لنلود تعسو ارز هارو توت عود

 تباغیلوممح نکلونکیفن كن ولام تفلاختو تادا درت یریشنوامولعمییدیا
 نوع هعقللوقتالآ اوهعاسا یففودوینارزولکتکروجسو هرخاف ملخ ردربسعذبئرم

 هژبرامتخا سابلتذآ ذب ویز توشخ نکیا فو رعملنرانیب دج نعاباو فولأمقلخ

 روط هرکصندفوقو نسر دیا رهقح و نام هب یساندامارمعت یب هداتعم مضوو

 ماشتحاهبثرم نکم ماکو كولم لد هتوآد ی تکوشسو ضوع هتییصع توق لسمانو ما ر
 شرع هقلخ هچهاک بولوا بانا ممنم هل ناسو تا میوو ناونعر دکن نوجا
 ترورضو المر وما تالئشمو ردمزال یرالوا لیاعحا نئ وا رتکا هسرلر دیا رادید

 قل افیب لالجو هاچ هژاوآ ندفلاقمو لاح كنب ردم بویمر و بط هي همام ی هیلام
 هن ا یوفن ھو لغ وا عردنم هلا هنطنطم "هر لپ دو تلو هکر دمز ال قوت ترهتس

 ا تحاصم ىلا ر>اع تانکرا دیر دقت ها یکاقجر دمضعب ننگربدمهیلوا میام

 ثب هقلخ هلاربمآراتفا تپاکتس دی دشت ندا یا كس هو یدو جوک `
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 دّمعو لح نالوا دفر 7 ردقو ىسەچندىرەۋ قادر اوخو تن |ناوكتم

 هاهسک نیل وارداق هرس مکس ادال ن هزکرەرو هلا مت قیرطو هکر هب هماع تاجا ی اب را

 یرامالکو زرع یرات اس ردقلوا را هسنر وکز بنی و یغتسمر دقت تویع آزار فشک

 النرالوا بحور وتسكن وازتک او بنت ن د سانتی كماكحو ك ولمو رولوا لفات

 لطاب یییهو باج و لطاع ی دا نول اق سانیئسا ت زثکهلدا سانردراوهمضح ان هت

 بولوارکفتمورذح قلخ ندر وقو انالار وتسم هدززعلو مط "هدوب کارو ردیا

 اصوصخروآ وا هدر وصن هنامهوتم وا در دیار و دص تعاصم هن وکه نو ردیاب دن هنابآ ۱

 _ تباعر ضرغ ییونیقسم شعب پودیاروهظراتعاصم نسفخسمو حو دم هج اک
 سی دنسد هک هاکوراتر وص س د انو هدا وم ةتغب هراور یف وراومهانو هفطالمو ۱

 هکنآ طرشب ر ر ولوا ن اس اهجحودم هلا ناتسداب دزا امومفامد هسرولوا نانایراتکرح

 لاصمکر دکرکمالوادو دسم هد هدو دعم تاق وا هتسابصم اکا یوز تموکح باوا

 ماکج ندا تکرح هلا لقع تنازرهلت اهمزتسیارو نز واقایسءو هبلوا لطعمدایه

 هدانعمو نو داخ نار دشلک نبا فروع <ینلش هدایزند وانلواراتسا كلاتهورادغ و لافس

 ردبخار هزایتما هاننیب یسشج یانباو بلاط هلاک م طلاب ناسا هکر د بو دی رکدانعر تمکحرب
 بولوا نرتعمهنلقع ملم كصش ر یش اسنک لیعت لبداو قفاوم هل هادعتسا س کره
 یک هبناسناتالاک ردبا تکرح هلنا دیلفت اکا لتراوطاو عاضوا نوعا لوصو همان علنا

 عاضوا ردشلک ماپا افخقا هع میضوو هلم ہاکض قا هتسلا هلو وا ییلمت ریه حودم

 ندغولپهضوصر هیتر لامکل ا فاصتا بورا هققح دملقت قلوا هسف ما ثنراوطاو

 نا زت ءا هنکلروشناد هکرد دهاشم لمانا ؟هماعذمطاف کلر لماوع :نامتسر ی لواهرکص

 اکہ دراتسذ و سابل هکلرهدراوطا ماکت بو شل هفابصتا هب | قیفیکكلت هنسیکیرلک دنا

 نیلقت وقفو ا و هسورابوااکآهللاحره نودیا انتعا هلاهسشت

 یزاثریصب نیع چ دل وا یںتہم مہطلاب ھی بقو نست ثار مزا لو واقر ند ی عا كلها

 ءادتبا ین اهملتملاهلوازوا مقتسم مو لقعماس یناکرحکنقوو ام هکنووزابجا
 یکیراق دلارمخ ن دنر دخو قو كنزا ادنقم رسان ماوعر ول زا یلوتسم هیالقع نولق

 لقعلا ناطلس کر کشی د نامقل ترض ار ول وا نولقلا بوعرم هلبا همهاو طلت هلاح ال

 ض# فنع ؟ادکهاکرهوقمحالارءاظ لع فیسلا ناضل نم دعما لقاعلانطابله
 ی ره هنعطرف هتمل هلوا ح راخنرلا دقعا نون اه یروطو ژرط يودیا لیم هفرص ربجو

 نیکعنمهلاهحضاش ع ندن راس كراو رولو فیزمیرادرکوراک القعلا نیو .

 توودنرادعلا مملخ مام ما ماوع ماوهر دی طح»یاهم "ین طع “ر :کلالقع قرەلوا

 زود اتم عنه درا صنلا لقال ناتسنالا 7 4وم هط E :نعلا بیع نیر

 هسرونلوارجزو رهقر نق هن هم ادصمیمالک هبف"هبض لا قالخالاولقعلا زاطاس

 ۱ تاغ برس یکی نهال هب ناار یرثک تلخ زاوا لعفزمدق هیمهو تددشخ
 ردلوقنمن دهوجرماشاب ده یلب ر وکر ا زالک | نہبس كالوبقودر راز اجب ینلصا كمذو

  1 aزاب 2



 یکباوار ول آه ریز یل اه را هسلوا بلقلا قفتم را ذکراک ل قاع یبا واش ابوس زا
 درد هک نجفد ییراتسودو هکعاتسود هشزابدنفا یلاع هماع راکنمدخ لماک

 ار امطعو م اکحوارزوو ولم نوج ملل عوجر هد دص هی رد هود هدرمالا سقنراشد

 یاطقنا لنلالغ ن وک مراوطا بولوا نبنحفمز ال یزو بز هسنالمونک ان

 هل میر دت صوصخو هکردو قال .یدلوار رقم یکی دبا ثعاب هنمادعنا ك ذنبغرو بانه

 ناکراو هين واز واجت هليا طارفا فلس دو دح ب ونلوا تاعارم نوکه تاجر ذو بتر بولر روک
 مهتشم هبا هملام توقزکلا همر و تصخر ناد نج هلص وصوب هرانایلوا ن دتلوذ

 زا اهتیغر ھن رع اج و بصنم هیسر ونلوا نوع کاک ۶۱ ند واتا ایا شا ةبئاسقت

 نفی سانوت اس هللا نابرکسعو تل ود هم دخ را همنمع ابنغا یکملرد "دملع هبتع

 ترازو هلو تربخو قوثس هنایزات هنمفرط هکر دمزال هلدتعم توافتو هدوسح تب زمر

 بارمو هفبس سانم بولیر وگراوا زس هغی دعتسمراتموکحو تب ولو مو تراماو

 قوحلتماعا صخر یب هززعتارابتعا بواییو ن ذوا تردن تیاغ هبلقوهبلع

 ژارتحاو ك اسما هب اغلایسفا لتدملقت تراز و هملع هنر صوصلنا لع :ردراو لاو

 لب رح فأونع تالف لس نالغو همدخو یاایلسرکسع هد هبلاخ تاقواو ردمز ال

 تك ا نشم هغيت برضو تحمل تشحوربزو قفللوق اب داب شخرو قمانوا حامرو

 هد دز عرش تالاک هلوقموو ردمز لب صرع هتعاعش هزاولو بوت زوم

 یعاعش میافص هکرانوتک هشیذج نیلنریغ لج باش یاطعاهراندب |رتهراهظا

 ةقبقد تحابم هننیب الصفو العو هلواببس هنلاعتا یراتبج نوناک ك قلخ لاعا
 لضفةوق بولوا رحم هعلز ارا هلاسر نمحتم شب هعواند اوف بودی اقلاهقمع لئاسم

 یس عراشمونرسار دنا یلعا اعم قارویب تافتلا هبنرم یبثیح توابل ااا

 نآشنم یف را و هرز اره یه اکا درس ارب :ا تیز یلطو

 هلتفطاعو مرک هبرمیرا دادعتساوروطنم هلا تا غلا هاك هی رو ںصراثآ اوللمراعتساو

 ان نسح یاشا یربغ نركب دیا رهکنا قوش ىرىم ودر باګا قل ر وس رور سم

 ناپبلابذعو ناسللا نالوا ا تیار اا دارو ع قدر رطو

 یتمح ما رکم اکو مالساهاسداب بودی انام هشید دعاوقو هی داق تعا لوصا هقلخواطعاو

 رات اورابخاو هقب ال اوف كج نبا لاىمهرم الایلوا تعاطا هال ادابعو لاخدا هس |:بولق

 تلبوسرازوس یدیابغرت هتحارو نوکسو تدادعو حالص بودیادآٍا هعفان
 ازغ شدحومبولقو نسب یداهجلن اضف ید هدنرانامز رغس یک یدل وا مزال

 ردمم كن | نایعو طسب یزکنا قوس نالاقم كج كب میمشاوصیرح هد اهشو
 ۱ ةرعف نابز نومسو قفل ول لقت فأنم قلعتمهفالسا ورح اش” داهجوتاو رغ ىح

 كجر ؟ es ا د

 رد ندا لایم نو ردغلا هیناسنا اب نیدیشبانزواهت اک ابلاغ

۳1 



 . بلا راوس را ی)هطیلس نزهب لنتقو ین لناقمو بو رح كلابره لب ارز ۳
 یراکدرناص ررغەم ارقا یرانأ ویش ولذا هرب برغزاعشمار دی تیج ر ارلاعش او ترف كب ۳

 لام ند ناب مارم "دکل لفو مالکح* ل رددیوم یهیضقوب ید ووشو

KAتردق تلالجکر دنیصرو نوتم" هعلقونیصح نصح رب لس  

 یراهخو تنم ناب داو توغاط نسم تمشح هفلتخ لام ناکراتبسن هش رهو تمارس
AEهرم تنطلسو یافع* هره اف تل ودو توکنعلا تدبنم نعوآ  

 تیسن هنیراتنکم ةوقواو ییافهض یا ارطا كولم كىتا یراتکوش وناس هکر ر دیتا ۱

 وا ها وند منافع تا در تیز دیسک او مس شانوک اسم ف یا نبط ا

 قاشمباکنراهد زخر ما نوا هلن لوسر ترضح یاضر ل ہم ګو هلا" الکی العا نا ۱

 كر لبا ناح لدی اترو وا نیبم نيد بدی تلاسموهالبخو کلام مسول هدا كلامو

o eSوکلا یراتلود تبص هلبار شم ظو تسد برض ك  

 توق هلخاواهدونخ تتح ارس او مال اد هللا دابعو هدوسا دع تما لترات ود ياس یدلوا

 روبن ترج جرار دبداعا بولقز دل بعر تقولا ذه ئا هد ق ح دم نو یدامت*یراتکوش و
 :ناطلسهلر وقغمو موح رمن دو دح یس هنس حوا ناتسقط كنب كن هلا لرخفا هملع

 اار ینطصم هرق موحرمهدنزامنطلسرهصرخاوا كني راترضح ناغ ها نبا ن اخ ره
 یوسرامولبمج هنتف هرارتس نذر دقواضق "هحا دق هل |هللاةدارا قاعه اک ان م رد و

 "یارس تمعن قاقتسو ی ونسآ "هرات هلغلوا لیسر هنتحار و نما یالک كناملاع

 یرافک سو رکن هلن را [ ترصن مالسا | تلم بودپآ قارحا قانو وروح

 مادا هب هن لش لی لس لسو ماصفن !هحاللصو عاص "هنتسز نالوا طرثر مو لقوم هدننلو

 | تین نالا یساضتقم RNs ؟۵ لیک ل ودر اولا یرلوا او

 موح رماشنا .یتطصم موقرمر ژ و بولیحا ی یرقسسور ده |یسامضتقا همیرغ تالار

 برضا بودی اهرصاخ یتسهعلق چ .نالوا یماکدحم هج پواو ها شورخ یزد شوج

 هرصاح هلی رسا او توت دا لاي بیل الص 9 1 برطو

 یکراب هقعاصموبغر افکعوجج E DS ۳ هل 5 ۰

 تالتسرابرتیاهطاعا ید او اوج یلبمالشا رکا ددم هطاحا یر الص وتم بو یار وه

 ىحال تسخ قرن 7 هلا نراس دک یال همو۶رابراکر مماح ندنویهاضقر ورک

 E تری مالسارکسع مک اء رح ندد وصم فرع  هملار یه رر٥ :ویدلوا

 ااا راد رشا :للپ اراهددار لر me # گران ماپم : بودپاماج

e۳ وا را _ 9 را یعرع لاو  

rنامس ی. یوم ا نیلا  

 هکابب ودي ا ۳ اسمر شوب نوای اچ

 ا



 لر نان رقم نادر بکش کیا ط وسا یل وب سل تسد ناز یش هر
 ٠ ودیا یا شداپ تضخ كاز هلا هیهاو ت اهفقموب ندق ایم تنایص ینلووا

 ةمانصخ "لب اقمیخدرب اختر نامرهقورمناوههاکر سنین طقاسشمزابپشس ۱
 یدوجونامه _ ردقو ساسمهکاکش ار ندنلا كن الا سان بولقرودنموز منوط

 دناهاتسداد : هر الاب رلبدب ,درنلوقعم قلوا هلو : هنویأمه نانخ یلمویلامو هلازا" ۱

 لاومان ۳ ازغ بولوا لوتفماتسا , یفطصمهلبرابضغو رب 5 لواسم فیس كنزا مشع ها

 هک دنک هل اه "هملپ لوا یربغ ن دنکیدجادس# دکر پو دیک هبامغپ یر امشب
 الق مامتنا لخا نرد یادعا لعن یدلروکتساتذم "نراح رببولدا تق

 یدلپ اضنقا قدلوارفس دن اح سروکنا هنسره نوح ماها هد تب نویی

 ولو نصر هنیزخ لاسب لاس هلفلو دا تتماداسف هز ان هدرا حمل وا هچکدراو ۱

 هو لاجر ك الهاو لاوما فالنا قر هلوا باخ اکبل اغ هکر راد رس البرودنوک

 یخدیعالمكين و . یدلوالالقخا تعاب لالضلها یالیتتسا هبةنیسحعالق
 هلا رخ هنتف یاعود نیافس بودیاتأایخ هحاصتن اما هلنیمس ثعاوت یضعف

 تل ز ڪک ی دا ول یلوئسم تکا ون یر لاو بوبلیا گناروم یرکد یآ
 زّودمورتم لا اوغ بولو قاعها الیتسا ةنراتمس ق قازاوح دیر زانخیرلک دب دید رقسه

 نیشدلنس هعبرابلوجكن هیمالسا كلام مالکلصاح یدنیارومظیخد لفرطلوا
 یدلاتص هلغلغ هب هسو رح كلام“ هصرع بوو و هغدغد u تما یمهلولونیو ۱

 بو دبامایقهکرا دتر وعش اربح روماوب ماضعیار ز و نالوا لث نی ۱
 هل ترورض "یعاود لکمر دما تام مب جاو مو کمر دن ؤکرکاسغؤارما ہی ر ۳

 یند ثكنمک ولو لیلق ىمۈكح ماباو لیحتنازعتانم(یریغ ندنرلکبدکجراتج» ز نوک "7
 جادا نوع برایت یوم | ىشالتەليالالقتسا م ی

 تربضنرکاسع هجر کا یدلروکشیارب یکی رک ها عناماجرات تالب دہتو رغ ر دغ اکو ڈاکو
 رسا هتسبرگز یس هک نودا ر دع اسکا یرافکتص» هنشربمراتفرامص تارغوراعهم

 نعام ن زفزطره هلک ارامورات ینسابشعاو لاوماوراغلان قارجایرایدوزادوزاتف رکهتلدو

 ناوت انیراودنکو بارخ یزاتکلم هک درار یا قلراک تدالج هلوج ور هلبارارضا ناسک اه

 فیلاکت هلن ارفکتنوعر یکل ی دیاراجوآ لنرازوک هنر اتمراچانوزج اه بوق باتو
 بوش ود هنتقوارز و لدبتیدیارالوا ل وتقم ی زام لک نوچ ایات وقما
 نماد یرلو تروصدوهع 4 ؟هلاکم قلعفم هندملا تاذ حالصا هلبادوجو بحاصدرمرب

 بد تکی تر سو اید تلک

 هم هارترا نکراک نآ رملدورا نمانیارز و هم یدلوایدوم هنفعضكناعر" ۱

 ل فبات فن یدک لالکو تم اس هامش عابط هی لاتقو بو رح ا بودنک

 بورض ما ی د رکسع شاوطو كجا هنیز زخوبفو ام لی وهدوسآ یاباعر 1

 لا ن E رهقعاص ر رخ ترصن انب اک در 4



 قسانزومآ تودیا مد یلالتح دی قرط باش + 2 كلامو كم ارو 0 رب ناک ۳ 2

 لومصح ندنفب رو فوم هتینما نامزو تحار تقو رب كم رروماطن هلن اب دننسه
 یدباش ااضتقا یمارآ هذ هکر اتمو فوفو ماین eS ل ه ولو وعام

 sri مت ی رغ ندغارف ل وصضح هلبا هل اضم یخ د مارک رو دص ناکه د اپ

 ادن هاکمز وب د یدمل واربسمهن ا ها هنآریاد "هاچ هکهلوا توس یعیدلوا

 ی بولوا توو یو هلا صرف و مو و صصخ عرج كنك ی دا ی داش هر
 راند نسحنخا هن هنل اکتسا لب هنسررس كلام اغمیاوعدو مالک ؟دنض الخ

 تاهو ترجها یدلوا رسم لاضفنای کی رکهلعاز لا عطار نوش هنو لالکا هليا

Eهام  ESزورم هنس شم نوآ نادر  

 تعاصم هم ا> یک اج ناب رڪ شش دهساساث ارادت هر کیلا

 re RE داب نزوا یساوڅ نومهلم A + كد هن اماد
 لسح نالوا لنس هاطفاح دا رب وکن لا فلاس روت دز رهم ندنراتسا فا رو

 عازاشکلکشم لفقیب ا ۳ وک بو روس تمارکراهظا لکم ناک و !رضحاشاپ

 رايدر وم | قد هاو دنک یحاتفنا 3 رغنمسلطم ناب و ماسه رانا ی حانفم

 هسلوا راسب 3 ولوا سد سرو رزووه ۳ لس | قأفت ۱

 لوا نزوا ینومدضم ۰ ریسعرماره لا تاوهس بلا. كولممیط نه ,زو
 تنطلس حازم اا ضب :تاود نونات ی اشک ل کشم نار الاردانروقو ونادر اکروتتسه

 اسرزوینعا ر هفلا نحاصویآ را مک عاصم قب اد " تانناد م >ار لع حابس

 ک 2 ولمامو ۶ شراقد روس فنر یدرشنرد لص دیسک 7 ردوض>ر ڪڪ لڳ

 ۰ لوقودعو ےرادص دنسهزونه کرلیادید كنراکد تیا عاقسا یراصن فیاوط ماکحو
  بوغرم یقفت و فطلو بوهرم نوطسو ر(یداک ل اک او لقعا زور لوعمو لمتعم

 ' یرلوا متم ی دیش تکلم كان هب رک هو رپ هلم دقم كم بکر وتس در بلسحو ل صا

 . تازاکبولوا بامکرمہلق با هارخریق شست او بارز مت عزو تکلمورب ندنندنج لات

 اسم یلدا زۇما لولتتا نتكلم كنىنلۇدور وتو هانعامط كنىفرط ن ندرفض

 ةزداهم نادرا تر لعمر زوربه ور دیمایاترش ابم هبهطاصصمنالرازهدبماور ند ږیره
 هیات -رلل HORS رکا یروط زا چددر دیماکنه تجربیاع دتسا لنصوصخ

 هلص ناملرد ید وقسمودلو كد ینراعسوت هنیدلات اذ خالصا بوردوگ

 نترات و ةنیواملرا نالوا هژئداعس *هناتسا ید رانا هاکدشا سالا یرافافلا

 ۱ اجر نصوصخ حالتو صو اجلا هبآ سوررزویالاو اکر اب یخ درامي ابا هل رام |

  ژابدروس تج رم هل لعاسم هر ار” هقفتسهنمغل اش یافعض ندنرلمر کلا ترک زا

 هرکیشن دنا دنس واجر ة شرار ضج ۰ اس ناهجهاتسداب هاکتسد تمطعو تام , تکوسو

 تا دصد شل دلسهتاروصتو فتقاو هننسالازم کر همسکح نیاقحو هنعر سي اد
 ی E ن زاغ ةت هیتر

 ۱ هناا



 ؟نعرهامننمایقاو مارلا كنىلداحت نارا ر رج هد تجابم لوق "مر زا جات

 بو دیا نییعنو لیکوت ین وابمادیدتفا یار د یارک صاج باتکلا سیر بابلالا

 یدندنفرط هم اب دسر وب نت نیت نا لو ۱

 هننقم مسارم بولیشلل وب للحم مان هدول راق ب واکر اا یکو نانل وا نییعت نوا هل اکم

 یرالبکو لو وقسمو كب دنووهچشو بونلوا بیثرتوومعت هنیعم مضاوم نوچ هلاکم نزوآ
 ترشابم هنس هام a اسم داوم بولوارضاح ن وقوسانر رومضح نا لیطسوتم

 یسهنالفاع تاکو هن از وو ناک وا هال اچ لواكب اکا سنا بانه زاد ربا

 میدیم الك كن املا بذع عیصفو نادهتکن عما لوا یدرولوانمجم !بابزا کوا تربح

 هرانلوا لاوس یدصتمبو دیا تووبمورض یک ر اون درواصت یساجراضح یا الا
 هدبفم هیوجا ورشو تفک یدر وا وا توکسوع نایسللا دقع ىس هن امر هباوح

 بو تمام د نوار ښا ارحات راتفکر اوهاثس می ال نالوا نام ندنزانآهد جودلنسانا

 ندیارو دص سلاح لوی درر شو د هتما دوز رس الفا يهشهآنمو هریظانم ناراد هبا مرم
 مالک هج یدرولوارطنال ةءوچ رب همسنلواررحو مج هناققدم تاربعتو هنالماکع عاضوا

 تان رویم فیاوط هلا هنیعتم ت دمو هد دعتم طرا رثس بو را همانخ هځاصم داوم رم ۱

 ندا لوقعلادجو لعبونلوا ماعا هلیس اضر ثانیفر طیالکو ورطصداقعنا هلیربره

 نودیاتد وع سدنآ تعفر سیژزویدشلکس بولوا مامخربذب تروضتافاصمو ۱

 بولوار ومآ هكا بچل داة نورط هکر لاا اپ وهارب رپ کر |ندنفرط هيلع تود مرکیصن دک ناک

 نانلوالاسراو كرا دت ندنفرط هچک نزوا دق بآ دو ی دنلقلاسرا هلن لالج او ماعا
 ةبلا ارام یاب پی هاب یاب بک ES ۹ ییابگوی

 نوکدم"هنسلنْباپ تاتلیس ب ۳ وب دوس هج ا انا
 نیمز یور ها داب نیل اعلا بر بانحر دکر که سنل وار کد الصفم لح ییدنلوارکذ یباعو

 قفوم دخلوا ثعاب هنجار و هاف ر كد البو داع هنا هعفان تعا صم وب ینزانربضح

 .ثلتنطلسر وما نالوارب دب للخو هنماطن ك ةلودو عالم یکی یی دلق

 ویست هدن امم تالکشم یولوارب مدو نعم یخ د همان

 رکتس دورواب لیاری دت نسج ۲
 ردلوسمقلوا

۳ ® 



۹ 
 کیس هرخ تن هر نورم ةنس قرشلاو زعلاهلنمق رزم فلا هنس رز

 بولو شوک يزوقط ناشقطزو زود ب ترود ی لازو جوا كن بوب ةر جور دتب سلام وپ
 لب ینیچوا ناسقطزوینلا ای ترود ناسکسزوب ثانیحابس مدقا نارق لافشارابملاسوپ
 زویکبا ك ید هلساسح دب ول كالم دک لس ییللاز ومحو ك شك نیت اریع قىل راۋ

 0 سو نمم کرد لد من درود یش+ ز وز وغط كب ترود كحوننافوطو رد هنس ین وا

 زکس كبت یکی | یلنییولع هو ارقو ردنزوا ناصتمنسز وقط یش دبزویکیا لناسح ۱

 كئنردنکس اغراتو لس ېر کس زو و ازومح واكس یکی ا < ررصت تک راتو لس یع دیزوب
 جراو لب یاسةطز وشب كيب كن ر یسیعدالمم جرات و یسهنس یر زوز وَهط كس

 لع یعزوفطی للاز هز وقط لنیدرحدزب مراتو لس یع لا زومخوا كس, كنىطبق

 ی دب شواز هكا و ولع طسوا نار٤ و یه تاب لاو

 هپوقتمابقلو انا کرانه اک نراه زطات یف رد لیپ
 تام دقمنیعبابابوبو هہعازواک ضش نوا نور تواش فسر 4 یفلادوخأیو ۱

 ۱ ةولصأا هلع ربمغب یکقلوا مام نىكا 8 رود ولی شا كسم ەاەو

 ۱ لعاو مکدوبو کوش ثبدح نانلوا باور هد راپا ثم لس .كي لنربق مالسلاو

 جیرص a هغ راباک ب ودیا لفاغت) هسکه چ زکیا فلا هپ هیمکحو مع ر شمس

 داهرف طعارزولز ازعتبمس فلا هنس عدا و یلاعتهللادنم علو یرلوارهاظ کو دیا
 یاو ناب لشق هدرات دل وا یتسل اها مور ضراام دقم اعات شواسم ترادصو ساب

 ۷ راشع | حر نر اوا مفر بوردنوک ی واب وتکم تراکت نایت فرا رب

 هاه طواهنلودرد بور دلا ندرادد لوا یرالتا 5 کا قد نراب دعت ی داتسایداهزق

 دف ة دلوا یولوم ڭكنقلخ مور ضرا فیرشرما نوم شهر دنوک فی رش رماوپ دراهلک

 قلات بوروکنبراکرادنرازر چ کب لمس اضاقت هیکش ن رشم نالواز و کرم عا نراٽيلبج
 - مویهن وچ | یراجارنا اهم الب ارورغم هبلأعرمآ ب وب در دتینن تصرف بویت ار بص
 یدوم هب هبراخو هبراضمهلنر اندی ام هماشهو هلداح اراشا هیاردزاو نعط ۵ رس یودیا

 نامرف ندنفرط مطعازوراپدلوا رشط ندرس یراق( بوش ودیر بح اتر بولو ا
 هنر هطوا اا نیراتعانتسناالوا هرلو رنک ك نقلخ مور ض را هژمتعاتس افر 1

 هن اه داش داهرف معا ردص نوک رکی ك رخ الایذچ رار در دار هنیزاطباضو

 نر کر مور شرا هنقممق یز زرار رب نکردمک هی هناا د بوننا ن دتا بوک

 یار راطباض یرابدیابر وس بودیا موج هړز ود ردیمراو یساضراکو كدا داپ
 . . . هلبالاح لوا بويع یا ط ناویدهرخ الا راپ دتا نیکستیپ هنتف لیجوکب ورک
 ٠  بورذوکن وامه طخ هیاتمداهرف لق دلو | اثم داب عوجسمرانهنتف لاوحاو رت دلغاط
 هاتسداد ر یص وصخ یا ى را عفر ندمورشرامدقم راپ در وب راسفتسا بیس

 یراعر با بيوتكم ت یراق اوا هلون كی نانا ندزارضح

 ماتم م



 هز وهرودضح نز وای زا کس ندف زار رم هتشیکو ایشقالاع و ا ا ۲
 دام اس نوع مقاو هلی هرصاف طح الما شاب .داهرف نکیآ بخلو ام العاو شر ۲

 ا :دیدنلوامفدیدپاراویرلاوکشندن اغا كار ریکب بودیاالا ۱
 یرابرهتسرا دعاس هنر بونلوا لاوشو لز لاحردافا دم ی روطاص یساغایرص) 0

 ندنسو دنک كرزو E لصاكز وس وب هرکص یدقحاغا لاک

 بذکی ناسا داهرف یدب ارضع تقو هکیسر ا هدقدل وا یماتسداب مولعم کودیا

 دایدت ]کیایهتر زا دصماقهیناتسار شوامس هعق د خواد رعد هلو :ع نوا یدشارامتخا

 هشکمه مرز و !دانعوتاغت و دام تراس ا اد د یربلوف زون زود "تار "هعقو

 هلغلوا یرآ هش داوراک هقاتیووما فیلکدو هلاطا هشراملاو و یراهشمب هنتف ظ اقا

 عاق هب هفئ اطل وا اسا رفعح یشاوط زل در زو یظفاح ناعابرذاو زر

 e ندنرک دا رکا ام دقم نوقبج ندزپربد لمان قلف» عالف ضعیو هد دصق

 ژومشبثلس ه دیر دق هلابقتسا نوش دارک !بوروشک £ یس هلمح یدبای هجا

 ریس ازم یدلیا ماع لتق هلبراغا چاو یدنولودنکو هل لودنکو هلیرکسع دارکا ین اقشا

 ن وطانا ىح ررهٽس رکربد i یدنفا E تصذو هداز ن شف مالسالا

 هعقر مفرهن وب امهباکر تادضة شعب ندیدنفا ق اب رهامرءاسش یرکسهدش اھت

 یردآرودنک یدنفا تم هلقدلوا ل فقا هیدنفا قاب راي دتا ٿي کشم بوی

 ل اکو در دبا ت تاکثس كيرحم نوعا لقت هنر دص یل وطانا ندنساض لوس اسا

 هژربلد مهر نایب فرق یراکویرارتسا هت ندنیراقوب وا ناتسیوبلناوب دهلروهت
 ییدراونف ییدزاب ردلکدشوا رداص یس ههغن تسرد رب یتدراالفربا زاغ و هلبا

 یند یسوم اج نالا ی ادیقزمشپ ییدتیا مضه یصنم لوا ر دفلاخم هنوتم
 را زوس ریما نعط چود ردیف اصنا ك | ادیب یتباکذس نوا كمروتک زیر مز
 عرصمندن راعتا كس دنفا قاب ید رانا ی ویل وا لقت هب یدنفایئفمیس لج رایوس

 یتساما نرل یتسوب ع دو یتلد مرا ١ ی رس ناوم رد مارا تسارا هزاعم

 هچ یشاروینثرم نیم ,!یشاحت ندرفکر دګرصرفکوانو بودیاداریاییبنیرولبیأتعر "

 ا اتات بود اتقا كرت یخد نیهسبازلوایمنول زعرک ار ول وا قبال ن دص
 ر دص بوہاثاب هیانتس هندىقر رضعفد و هلرطضایدنفا قاب هلک د نیر دمکب وق بح

 ةهسرلوا هب یدنفااب رکزاوتف ر ڪا بوراوهبیدنقا ندلل ار دص هحاوخو همطعا

 یاب د اغ نیلا هفرع یخ د یںنفا فم بو د۶ هرو | اوتفز و رشب هبمورگر واکب

 دارن تل را * ی فمرومغ هاثس دابر دیا لامصیاههاش داب هلمتط اتسو اغا شورد

 نوامهنامرف هنلزع ین هک یعرکس یرکد ثلیحر بولوا روض هنکی دید مردنک ۱

 هی یدنفا قابیرب كراناو هبیدنفاابرکز زیر دص لپ موراوتف بعنف بو دبا رو دص,
 منص لدمفنم ند هنردا هنر و لزع ندنساضق لوبناتسا خدیتفمرداریدنلواهیجوت
 كنلاوغ ین ڭا ىع هرولر ۸ هنس ی دلکیدنفا ر ہدازدوعسلاوپا 4ش رك و یدنفا هنا
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 گانه دجحاالنم لوزعم ندبل ولج انا یو, بولوا لوزعم یشدیدنفا یابی وکی ۳۰

 : هی یدنفا ی لوزعم ند هنردا یی رو هب یدنف هلا منصیسیضاق لباس |یرب

 یفلابشا یر هیاغا دوم ندراباب وبق مدقمنوکرو یدنلوا هیجوت
 بیسهنلزع اسا داهرفو یدیشلوا کب ینومطسق اغا لیلع ینلس بولپ رو
 وزو نو شیتفت یم وصخ ل وای ديا شلوار کذهکیس اغ وغم و رشرا نالوا
 لییعترابجایز وج دید نںنغاجوایرچکپ هلبا یشاب یوبقرب ندنفرط دیدح

 جاقرورادرب ین هتسکه چر دج ہجوم نوب :امه مکح علق دراو یں لز دنوک همور ضرا بوتلوا
 قع و رایدلوا راتفرک هتي وقع عاو 1 یتدرادآ بودیا راضحا هتلودرد یرعت

 لواو راهظا لنجورخ اساب هزاباهرکصی كشاف اقع لاننورد كمورضرا اھا

 زافکت کرحوراجو هنسودحرسر د زتفر و هلت راپداب ,|ماقتنا دخان زوآی دارم نده 03

 ندنقا هرافکهلخلوا هنسک كرو رار لنسفن ساب نسح یسیکبراکب هتسرپ
 توبلیارآسیکنا ضرعو هدراهط | بورد وکی ایا ةتلودرد ی جک ` نۇ والاخ 1

 ڭكيبلإ موم ىاتساب هک دب درولو فر طرب م دوخاب كريد لاق نددجربس وب یناشساب نسیج

 یزک داغ كرس غلو باسن درا رهشسبجاخم که اغایشوردو همطحار ارزو

 بولوارورغم وتاج ین درویزیاتسابیدمشارو باوج هیدر پا تیا کل وا رتناهکج ار

 یزوقط نوکودنوکرکسوی دی هرصاح ینسهعلق هک بوړب كلا ی تركن 3

 ان یراصج یی لملاوح لوا هرکص ندق دوقرکسعینوتسم یدلوآ قفومهنضف عن :وک

 ناف او بر رکذ دوو کم متسر یسی بلد كناتفایداهرف یاس بو یا
 ینسایاعرو ششرکسع هنسوپهنیاتماب نسحی دی ارا لصف لواهکیسبلو ال یناجنوکزم
 هنرزوا هب ,وقرپلن رق راصح یی بواوامزامنافکبناج هلیآ تیعج مع بورپ دل
 القو یراک رارمان و ی و ay یکو

 رادقمر ول NK راف هلا رکسع مطع بولک, هر رب یلاریج تاورخو یاب اا

 بودی پیتر یدل زوتافکرکشا اکبر هند
 بو هنروبنلقد دع یاو یر هناخ هبچ بونلوامانتغایرر ون هل رای دوق رفاک لیح
 ندکدرهکه فرصت هضمق بونملایرافزراو لاومارثاسو

 ا سم« تاو رخ رکص

 راپوط بونلواب کز ردرفاک دنززویکباوهلکكرب کیا یدنلا لاو ماوریسادص» بولاص
 نوک اکآردر رقم لکه زیر ز وا ہلبارامٹ ی تیعجرافک هرکصندنوپ یداکهاودرد لزا
 هاش للاسو هبقرشم ٹداوج ی د لوا دیفمزکل ید شعبا مالعا م دقموپ د هنلوا ربی
 ندنورق نوچ ا ناخنم ولا دبع اج ككيزوا هليا سایقیبرکشل سابسانسابع نالوا ری

 هليا هام یدنیشلک هننوحرسناجرجر ورم ناخ یدلواهجوتم هناتسار خ ب وقل
 فاعت یخ د واس ی دتکم رواش بوود ندنغی دلو ایر کس دووم ولکد تح لبا هل اقم

 هنب وزق تاچ هرکص ندقدلایراهمصق مان نب ی ۱

 یا قرد مزو ی وا دن قابو فا توو یدنبا تعح

 النم

 4 او



 8رهزوژ وقط نکبایسض اه كىبا لر م ورردیردپ نشر طبس گو رسخالنم

 نرلاعتتسالنتس هاگاقالار ایریا اودا زیماف ندرصعءا۶بو یاں لو 0

 هجا یرکب لب دب شل ا بولوا مزالم ندی دنفا دوعسلاوب ااو ا ی ءاز ود فا هرگص

 نننابعسجوا ناسقط ی دشلوا لصاو هنجراخاساب لع لپ دب نسکسو ل ان هی تسر یه
 یسضاف سابارطبواک تقافاہ در کسان سقط ی دتا عاق نولواالتسم هنم زم ض رم ,

 یانالوم یدلیاتافو ندل اعسهدرهشس قا نکرولکال وزعم ننرفصلماکفلایدلوا "

 یا بناجص+ندلضعتو فلک فاجالا نولو عبطلاعرکوهتشمهلا تقرعموراع روت رم
 ودراو یراعتسا کرت ور وشاببا هجرت ینگ رات نی كنمکم بطق نو دپا مج یا وع طاطلغ 5

 كولس هع قیرطبوأوا م انار وهشم هل! فراعم عاواو مانی هلکید یلوق ناو اولاد ییولآ

 فسر دم قرد هلغاوا موا دم هپ هدانا هد یک را دم ضعیو مزالم ندیتتغادماعالوا لک ں یا

 یدیشلوایسر دماتساب د و النسهچ >1 ید ید شن زوزوقط ۶۲۰ ۰ ۹

 یددنفم سودرە هوم 2 د سرد 7 - دنراهسر دم مع یأتساب ر یلعوهافناخ هدعر

 لبا تب ولومو یساضف كين السو یساوتف |هسینغم بول هنگ لتمر حرب ناش کس یدلوا

 .دعاقتمءهلباهفیطو ها ناسکس هلنس هجیذر ناسقط بولپرو یساضتهبهتوک
 ةلنح رلماکفلا بونلوا تیانع باضقمرونم خذ نم لنناضم ررکسناسقط یدبشلوا

 باسن الایوقهلوصاو هقفر و شم هما ح اللصو رومی نوم یدلوا لصاوهیابلاع

 هت اشابسوت انسب 1 وو یس هیشساحنرد ندنسهملعرات آیدیا باسجیرداوماج

 عضو هفعماج ناخ رج ناطاسویدیشم) ٩ هجرت یی یرهوج حا ر دراو یراهلاسر قاعتم
 تعافسبمس یس ةع دی "عطف ریست د | چوب" - یدین 7 داعسیایهک ك نيلازغ ماما یدل ا

 لوا دازآ لن رزوا یری هکرولوازآ ی دیس هسلوا كموقرب برع شیآردوب هعطقردلومآم قل وا

 یدبعز لع ولا هیلوادازآ نزوسزوب هکر ق هلل هتم اح نس نن وکلا دیو نیلسر لاره کس
 ر دیر دار كنب دنفا د جس هدازیوج فم کرد یاچ ی دبع یر در دفورم هلک ید ىلع لب
 كنس هدافالاراد یدنفا ناس ینح لذ رص ع یاب ع بو دیا دلو هدزکسز وتو از وزوقط

 بو دیا لامآ نولو یسیر دن نیر ط هلا تمزالم اچ وال ازویز وقطو لاغتتما هلاک ل بص
 نجوا ناسکسویساوتف سودرلنرفصو نا ہسک ہم کر نہا ہدافا سرا یم ہداعلا مسح
 کس ناسقطو یساضق هسور ندنس للاورا دکسا لح وا ناسقطویس هسر دم نګ

 هرکصن رق نلوا لوزعمهلذبجرزوقط ناسقط بون لوا جوی ساضق لوبناتسا متابعت
 كنس هحاسی رح نوتا هه رش یس لاول شىرفاغ |دت نود تاون لاک فا

 مدآدا نکالمداوف یفاصموسوم هلن باسناهل وصاو ورفموقرمیا الومیدنلوانفد
 عقب ظ کی ,دنفا قالب لخوا گرما ىلج اصیرادوسدکربمآ نرداقلا دبع یل اولایږپا

 هنس هسردماتساب یرمب هدر نسدذس زوژوقطبولوا مزالم ندب دنفا نانس هلا تکرخ

 اردک ندقالوا سیل دس ام 92 قلبا نسکسسردم هل ربتعا جراخ

 مدعبوابر ویناضترپ ۱ ار ط هلنلاوتس شی اس طی دلوی ضاق هلن ترول اوم 4ی۵بهأت رک

 رز



 قناضق رهشکب هدزوقط ناسقط یدمشنلوا ین هلک ازار د ناز تن نداضر
 هلیار وه طارفار وب زمیانالومیدلوا توف الو زعمهدرخ ال می رللماک فلا بولی رو

 ٠ ٠ يج لولا ردتسردات یمک او وتسسینافلا نکل ر دش م زاب یافت لبذو ی دپ ارو هشم

۰ 

 بودپارا دکن دل هفراعمو مولع ضابرر دقو رعم هدا صاع ینذم ندنراصح نآنب ییا
 هی یدنفا رفعج ردقملاع ر دص عد بو ذپاڭاغتتسا لاتسهدافالا راد یش نسللاوآ 1

 هج هد هیر»عم راند بولوا مزاع هیاضق تبسو مزالم لحوا شلازمز وقط هلا لاسزا

  لاعلندودحلماک لا یدیشاوا مرطا عش هد هرونم نی دم هرکص ندتموک> نامز
 بد هدهتلن هنسلاوروهشم لبا لمل لگا ضفروبزم مو حر مر دنوڈ لماع قب ید وا لصاو هیاس ۱

 ..مالکربسقت ریحوو رصتخ یب ار داون ر ضخ سم هد هس دا مول ءةضاخر داف هباشناو رعتس

 / ` يالا راویباک ن .بی> اد هس رج فراعمو ی ادار اهر ,هبدس سش ةن چا شمر دشمزابزیره

 مه وب یلولاردیوسنماکآر جومح رس هب یو رحناماقم رد شع | مجتلتمو یثم لتع)

 طة هنتمه هاکر دراد صد ندانق برشمن رک شا بارم قس٣ بو یاد اقا یر ۳

 2 <رباکآ ما قو سانءاما م اعتب ,ولوا هدادرارفهدد ر و ءادوهدازآو او وخاف غ[ وارا دم د صق

 یدلوالصاو هیالءءالمیوتفر حو ر لند ودحلماک فید یا شام نوح
 هنر یونخ یدبارد داف هنس هدانا مولع تام دقمرومشم هلبا هبت راه الاغا و

 لوبقملشا اب یالطر ]لس | حرس کوز اتسیو ناتساکو یطفا ناب دور دش نأ» دور دشم زاب حشو

 ٠ دوسرهطم ندنافرعو عی ءالک هدرامشعار اراز زار بلص الای ءونس و یدوس یل ولار در انتمو

 تمایق هطا دعا" هفمطو رادقمر دک دتا كولس هلع قرط بولوا راهشهپ
 نا لغشم لوا ونلوا نیت مات صاح ن الغ نالوا بارس اتساپ مهاريا یدیایئغنا
 نامدقم ناب ممولعرخ اف سنجرف دوس موقرمی ازم يدل مع مرع لن دودج كيب

 ۱ ۴ وہقمردراو یس هچج ر هب فاو هبفاکء خد هوم یدبادیفم ۶4 لی لص

 لمکتر دیلع یار کیو لوک لود یر ام لول دراطنالایلور

 یدنفا ن ابو یدنفا هداز عرکل دبع ندنرصیال«هرکص ندمولج هیامرص
 ناد بعم هب یدنفا لس نسح ینردم یکصاخ بودیا لاغتسا مین رام

 وکلد ند فعلا روصف یدشلوا دبرم یریق هلبا باسن هی دنفا دوعاو

 . یدتا لاسصنا هنتمدخ كني دنفا قابلا دبع هدازبرع یسیض ات هسورببولوا
 ندنسهسو دم ىىراكبەد هنر دا هما هڅ اى رکبالوا بولوا مزالم ەدزوق طى للاز زوق طو
 كسر هنا یساضقز ورسو لاو هنس هل ملح دالب تلنیلپامور یں. شلو ااضق كلاس

 یقاقلنرهشکد وهدهرفنا لعد یدمشع ا اں هرنکهقالعنا ولوا یل او مروا

 یدب | موسوم هلا 1 تامصضف اکو هرم موحرم ید اوا یداقَتم لحا ئاد نات دو بج فلاو

 ردروطس تال *هتشسر یزابررد ر اعتاو روطسم هدارمیّلاذرکذت : هبا صلع یارک

 هکر يک شنا نوچ ی هیهلا نونفو دسشت ی ولم امم هدار ا الا دع دشا شنا

 .بودناتهشر طبادآ لبمکت بای رط :ضصو تم با ی دم

A 

 س,



 مر لعب بولوال زان هب هبنطنطسق هسورح هد هیدارم ناطلس هلع تلودی دیش |

 تاحر هدندودحیس هنس ك بود !تم اقا ساسا خرط هدهزتسلس لناپامور

 نلاعیس ه)یلج تامارکشلر وز مزز عر دزوف دم هد هصوصخپ هبرت لنج اوسرا ج یدلبا ,

 نن اراصح هدهسورپ یرنفا رج ےشلا یدبا عرشلم تیاغو ضار م دهازرروهشم

 لاو اغ لیصح یدیاروهشم هلکی هداز لقاوق هلو لغو كماماررردیاما لقاوق
 اشناوتباو نست هرکصت دکدتا لاغتشا هدیراتم دشیرنفاابح رم ندرصعع«یودپا لب

 ثبات ا دعاقتمندن راملکدراکب رصم نیغ وا زارف رس هدامعمو یس ات ناسلو ح ۱

 . تمدخ هی یلج مح عش لعب یدیشاوا مدانمو للعم تدمر هیتاب داهرفرزوو
 ششم دیس هد راربما واز ت دمر ید ىش |تقیرط لیمکت را کلات

 ندو دح مرا هو لس نان یا هی رد آراد ندانفراد هدندو دح كس ب ولواداتسرا

 تشم تشهودابآن اکو د دیراءافلخ قاموا تربع اغ کیں: ا سوت یساویس

 فینبصت : شک چ ی دو فبل 3 یراباکمنرطاغندقنوقالخ ال ترمول زانو

 رم 2 ویدنفا ح وصد یل ر ثق او یییارادقفل اعز جو یتسمولعر اے زرع بت

 هد هسابع عالام فار طا هدرصعلواراطعاو یلاثمارانوب هم یخ دو طعاو شات و ىلع نادزب

 یفط ن رام زرد رد سم الزاب هلغمالوا رسم فوقو یکی رک هاو بولو | اھت ی

 یدرح یلکدوب ی دم سم تهیردوجرم ندمرکب اب ۱ را قم وا قاخا ەسرولوارىسىم

 یرسفادج |النمهدرفصرخآف لاو یدحاهنس مات و و هلا لذسراویرو کسر منکو

 یردص لیا موریدنفا ر هدازنأتسب دم اتم نداوتف هنیر, ڭم وةرمو ل وزعم

 نجا یک اع نالہک انشد یر + بواک سیا مگ ءاتسهدیرکس تال والا عجرو یدلوا

 هپ هلکسا ةلبایالا هبلع تا ودنابعا کد لک ب ودیا الا هناهج هاش هن اتسآ ید نا
 لوز هنیارساشماب فس وب لنبرق همشچ قرقورابدتیا لابقتسا ایت" وراو كیاک

 هلن داور تا ۲ وداو هزاه اس لوزنو تاغتلا قبال هنن شم کش نامملوا یا

 هيما دار هراس بوحاف " ندنراز !لسامع هاش ناخ دجا موذرم یدنلوا ماركا

 یس بر میلومامو دنک مارک او شزاوت نالوا ند هن کولم فرط نکل یدیش ةت ااا

 هندنس هس رخ دا رغب لک تیا هزاجتسا هکھک ها دغدراجان بولوا نور نرنغد دژوا

 مزعالنبجر هر و زم هنس هپ بولپرو نذا هللا ییبعت هفیطو هنشیع] تبافکر ادقم

 تعیبط نوات یدضتقمرب هلغلوا ه دناو رثس یت اقلعتموابرقارثکا نکل یدلیا دادی

 هر کد دو لح بدل انعفطع هز او و رس باع :نذااليتموکح تنوعر یالعتساو

 ییا الم ۹1 و سبح بوت و ط یروزم یارب مریم هک نو |یکپدذک ثز ابا اا ,لةدراو

 كرحألا مر بولوا لوغشم هترا دصرومااتماب ۲۰ دسرو ناو دود ءامسیولخ

 بولر وی اومامامت هبیرهکب بوقبج هل اوت هد وب تو سوار

 . ىم وا لىمكناګ ردن " یس هفولع هأایس هلقم ام واددمآ ند هی ز برخ خر یویجثلب ها

 واغ هنو اه ناد تا الا هفولعنزوا ناب فتر علق دنلوا فیلک/نزوا



 قهمآرادرتفد شاب ناطاس لوممنآرقآ ن دان یحاص راب د او کتسر هدر غ لوا رایدیآ مع

 ند هښزخ ج1 بونلوا ضرع هنویامهروضحراپدلشماط یتا اغا بوین سیا یاب كناساي
 شوا راپ دلوار صم هن داڼعءانب هنیوای دقج هزوپ بوبا ا هښ نک یش لرو هجا ك وزو قوت
 كرا درتفدرکملا یرکهفولعر دنر کب دارم بوراو هعفد ترود جوا یسا آر ابجومقویش ۳

 یدلروزک هنولع بوقیچ)رکسعیضاف لعب رایدردغابشاط ةد دزسولین یتساپ
 نافتم ییصهرکصیدمنلکیدواب دب دزسر دیا لتق هم مرش فالغر دوسر لرادرتفد
 بوقلةارزو لعب ی دفلوا اغصا راد دوقوابوراو وراکرا رکتسهضاق توقمح نوپامه طخ
 هد اوصاب !ثحوکوی دنفا دما لفحاو هساهاسه رخ الابزاب دلتساطقم ناقد راو هلق داف

 عقاو بورو وا هنبرزواهلمکسا ننکو ارزو بونلوا توعد هل رابفوض یدنفا جهازا یسعاو

 یدل وار نم دوس راپ دتا دن و حد هعف د یکبا بوراو ید واتوب هرکص ندقدلوا مولعملاح
 شاط لنراکد تی ادابرفو د ردکید هنلدق ءاک بیلو سر ل آب واک ت اداسر دق یر کی لعد
 هنشابو بوراقبج نس هز وج را د رتفد هرخ الاب رای دنیا حور ی دیس ییا بورد اف

 ناوند لهاو ناتسواج بوړ و رارق هغمراو هښ ر لکواوپ هاضو هباضق بوراص قراص لتغز
 یدژموسیراد رتفدهک اتاپ دج یاب وب هلک ن دیراتسا رو راب در فود بو داناو دان رف

 یاربموماتساب ںچ لنک سر دیا تنایص یمخشوب ر هک ولۃلود بو دیا باظخ همطنعارزو
 یکسعیضاق لکدید ك دیا عقد ی هنتفب وړو ردرادرتف در دوځویزکیدر و نکباریزو
 یاب ل وسر لآ ه دنوی دکر ديما ږد دی ناه دو هللا توصمفر بویلوشسراف هدازناتسچ
 یدردشا ریص بو درولوارح هین ل روک وسنلو اوب صردز وس ینعم ی هز وبر ل ابا ن اطا

 ۍرایشابایاپاموغ ی دنلوا وعد هلو د بولیردنوکن وب مه طخ هنیساغ یر چک: ن لاخلا
 ر ا ا ماا ارد لول یو رپ تار یا اپیرهکچ
  یوایحربس نالوا هدوراتو رایج ومقر مالارخآ بولوا دم: حاز كد هرصع نامز یدیشلوط
 كروا هرب هار دقت قوس بو دیاروپط نح ٹرغ نکرد وکروا ب ور وس یر ات اکو
 هیهنتفرابغ عفدو تراثا ندیر ایرو فرط بولوارکوربغص ا لصاو یسادص

 نوطواو رب هنبوللا ییا دخ هرماع خط و احا ناود هل خافلوا سابق یدتیارودص تزایا
  هدنراقدلووق هنرزوا هابس بوپاق نراقلقمراب هم اب یبکورن الا حمم یہکب ولا
 شوخرب هل نا هرهق برض بوش یا ن دنا درا نوبزم "هغ اط بونودیرا ز وب یرورض
 هّروارا هب رع شر وتکن وطوا هنخ ٥ یارسرکم هما زنا ماخز نامز ل وا راپدشیوک
  بودیا لا اپ نیر بوس هلو لو هپ هرشط رانج اق هلکمر ا هاز دس بونلو هدوبق
 هارورهدنتلا خابا مدآ یدییللا زویجوا با لاحوب بوت آ ن اج هیهرشط قر هصاب
 هی یه بش تکان ناب سیل لبجوکح یرابقاب بو مد
 . یرچکی یدل گود هیابرد بونلتریآ ی)هشالیدلیا عقد هلبا قیرطوبیراهیلپ
 یلحتا ناورد هلغلنآ لور بودیغاط یتیفجج جرس نالوا هد هرشط بولکیساغا
 .هنیراقدلوا مودنمو مزهنم هلو كن هفیاحریغ "هشت اطلوا  رایدنک بوقمج

۲ ۰ 



 ۵ رج اه تعلخ هاست ا شوامسب ووا نام دانو نوم هدانژ یرلت :ردضح ناهح ناطلس

 _ لوالا یف اکیراهسیک نالوا ام نوجمای)هفولعء اسو: . رابدتا ناسجا
 راد زتفد شاباتسا مهاربا یجاحبولوا لوزعم ةعفد هلبب یچ وا كراراد رتفدو راپ دنیا میزوت
 ترادصو اثات :شوابس مطعاززولزع یدلوایراد زتفد یلوطانای دانایدنفا ناهرو 19

 هر تاج یا مار ولو دو لابشوکندزو وامقتسااتساد نام انام هحوو

 راس بوش هلوف ك د هرصع تو هب ار وو هبوکوب نوک یسنوا بوتلو ۱ فیرشت د هلا

 هللا ووا نوا دین مظع هنیرومآ خرتو هقوس لها نوش الوط یل وبا تسا

 یقب ییرکی ك رخال میر بولکی پا دخکوایجوہق ن راب رس فرط لک د که نیارس
 رزو نانلوا ل الحاو ن هی هرغل مام دقم بول ا ن داسا شو انش ینو امهر ہم ي ږا شوک

 نکشلوا مارک اب ويک تعلخ نوکه کنود یذر دنوک هام اب نانس هجو قروش م قداس

 یسا دعا نالوا نف الخ فرطر کم راپ دلوا ناربح ملاعق لخ هما «ثاناتماب ش وامس نوکوب

 ر ان یموجه كرکسم هناوب د هعفد یبا لنمأبا را دص ك ویل اراشمرزو بولو تصرف

 ها هنرکدک هنوایرضح هان )اعماعس داو ! در دق ون روغوالشاذ لصحر دیمو مک

eبولر و تراز وهم پي دم مایءاضقویدلرو یسهفولعدعاق یونل وا:  
 ز لص هعف د ی >وا بواک لنسهرغ یلوالایذامحاتس اب نان یدنلقدلخ لکت

 هنوک ناب د یار فصآیارز و و بلیط:رلاوزعمورو دغم اسهدانن اوب یدلوا ارزول|
 نأنس هداز هلافح ثلاتاتساب مهربان ااا : داهرف ل وزعم ندنرادص یدنلوابئرت

 كتابت یی اسادماررضخ سا داسا دج یاب ون ساحاتساد دم حارجمیار ساب

 تایضترد نادا سا اید دقوا تسر دن از تب
 لح رسرداشساب نمسح تداهتم " عفو و هڪ *ونامهالسا ك ده ضقنبمس . یدنلوا

 دو لح کر دیس هعق واتساب نسح لذ لحرس هنسوب بمس هنس ااو ك خاص هل ھچک نیسو

 لالوایماول رمز دنماشاس هکر دوب لمصقت ر دشوار وهشموب د یس هنس نوغزوب لاموو

 ناطاسوارم دیک با تعاجش هک اماپ نطصم نالوایسیبلص فلخ كلنااپدجا
 هاکیاحهنعماحدجا| ناپسطاسنولز و نا دیم تا آ ارس یردپ وردآ رافضا ' *مداز

 نکا فرصتم هنغ اجس ییلکهک اتساپ نطصم هیلاراشم هدهقباس هنس .ودشلوا
 هب هسورح تالا موز وات یر ونس ید یز هنج توارخو هچ* بو دیا رانقآ نافکتالام
 بوی انب هعلق ییا لفرطلوا یتداشماب نسح یسیکیرکبهنسوپ  یږیارار دیا یدعت

 خفو ی دیش ا ینیلقازوب لیخ بوزوپ یرافک هعفد یکیا رب بوب وق دارغونتبساو
 _ ردررقمكلکهزعرزوا هلبا تبعجج مظعرافکهرکصن ذوب بور دوکم دآ هلو درد هر خروباط

 / ودردمزال قاوارومامید یرکسع لیلاموراموع زاروک شبا هرکسع هنسویزکا 1

 نلرىك ندناب وسا هلفک" تیک اد نش واس نراس مطعا رز و یدبشع!بلطدادما

 لیا مور خ دروم یاشاب یدمشج ا نیرعن هدا دما بو رو نمنلابا لیا مور هیأشاد نسح

 یدتلوا طعارز واتساب ناس لبن اجو رپ نکمشلوا لخاد هنغاجس مرس هدر کسا

 ا



PP لوبناتسا لنترازو لوا هیات, نانسات اپ نسح یلتنالوایسلاوهنسورکم . 
 ا براش اسا :نانس کما | مانتما ن ویل لزعلادعد نکمشم رو یس هنا نالوا

 یاتسا یاس ارا خو هانب اکآ دیش | طمع هیاث اب نمسح بولوا

 / یسارمالاریما لیامور ام اب دمت لقواو دنکو بو دب | لفن هراوشمط ترازو ندا مور
 هتلص وږ ند هنس کیا ب ولوارو رقم ه دا نما ثاساک هسیااتساد نە دژ دزوک تو

 یراصح مان دقسدس ندرافکرابد دعف دون اںعام ندنکیدشا رلنفا مرافکراب 3 وأقم ۱

 تبع ج مطعو د یدزول یلصاتاب ن مسح ج درارف جت ح زود راشک یدیشما هرصاح

 یلکیدب یرالاس کلر (فکیارما هکت وعلمیراکدی.د لغوا نیرزیکاحهژیرق تودیآ

 نددادما اقا نسح و كرد حر تس هنس ول نوقل اف هلا ,e کراں

 ر هدرابصح یکب هلیس هطحالم راک هنبرزوا یرکسعرا فک نکل بولوا سوپ ام
 هلرافکر کشل هداسالوا یدیشمک ةنسناح تاورخ یورو ة یروک هنرزواهبوق

 هکنج كاب هلرکسعهنسوردق لس نوا نالوا دوجومهدنرزوا بودمشیا ینموجه
 رفرغ بور, دیسک هنیزوکیرافک هلغلوا را Xs وردا اشاد ر نسح یدلوارضاع

 بو نا دا نسا ندتسولابلممسمیشادن رقراساح راسک اخر کی دمشمج ال صاح

 مالکلصاح یربشیلکهدا دما هطار ؟سع هغلا سم یو ندرلک گوس شا هرم

 لاکرانکرکشل شو نهآ رایدلوا لباقمب ولک هلا نیعالم قترد ر دق ك قرف ۳

MSهنهلناقم ها نعا هلمسایضتقم هزاعمعش رورغآتاب قس>یدرروا  

 هک: یم هجو یز اغ یردب اشأب مهارا شوخرس ندنازغ رهاشم بورورارق
 له اشم نت زنکهغل اہم كرافکب يا كيب یم هیلیا لاق بوک یب وص هکیدنیارما
 ردفا باس هامان اع ی هلا راک هک و تورو رخ هیاساب هنغات وا بولک نکدنا

 هشردزآ ندنن زنک هکر دنوعلم هن رفا تفحه رب بو ولو راس وا 5 رطلس اسان نمسح لاک لرد

 ٌكنوصنوک جود جوو مالسارک سعب ولواراوس یدو دنکب ود نوسنرود زت هنلوا
 ما دقا نوعا م لغو نرز و بورت س وک هملغرافک یرتلواا دتا هکنج بوک ندنرسج

 _ اشسا طم هدازناطلس ر و زم یساقسا, سیلکهک ا ی دزتسوکژوپ ميطعثانج بو ییا
 هون بوزو یبالآكلسوا ندنآ ید ا رامرات بوز و نالا قبر و زارفاک و یدلوا دیهعم

 رفاکق اوج بوشانوشروق حور, و هقراهب هتشدرب ردرزادنثلنفت راراب هکد د رکسه

 بروضهب ورکی ال سارکسع بورق یتدنیرکسع ون بو دیا مادقا للغوا نرزرابدربق

 لىم ىزاغ هجوق لنشمابیروکب ولوا لصاخ یطع قیضوماخز لق دابطهب یروک
  هجرکهد هعقو وی دل وادوبانو قرغاشاب نسح بولیسک ید رسج بولوآ دیه یو
 ورصمن USE یاسر هدرا مالسا رکسعنالوا لی بودی مات ماقا اشسا د نسخ

 ےل ترق بولواز 9 : اکرفاو شک هل قرط دادمآند دیک هدنرتسءرافکن را |

 ر ا قرغ ردفا رکس ی رانا فا ھر
 افتک اهلا هملغوپرافکرلیدلوان قرغ خد یک قاچ واو كبد یس هداززتخدكلناساپ

 بودیا



 دوروشحومربخوب هلا قالوا هتلودرد لنلاوتس فلاو یدحا هنس یدودوذا
 یدل وا ثداعباس ت راو ثعاب هناا اذ یهاتسداب تربغیایرد لک نکشا

 یدلور اهتتىا لب لا شکر و کتاب داهرفهکنوج راج باع اتساپناتس“یرادر ۷۹
 بویمروحارخ یلارق چور ند هنس رب بشود توغ ید هیاتساب نانش مطعاردص
 لاتقوكنح هلن یا ریح لالضلا رهار رافک ا انسان یسنکدرکبهنسو ۰

 هخوارماهجنواثماپ ینطصمو تاپ نسح بولوب عوقو یگ مارال تاوص لوا بودا
 هنت رفس شورکنا بول درد هع ضقن بس یراقدلوا لره هل م السا رکسنع كب

 یکیرود نابلس ناطا س یرادح رس یلبامور یدبس هکدنحرف یدلوا مزاج
 لوا هرلکترب د لوا لکو چا یرلکلددحرسردلکدوام هلئاعصش

 ربدخ ۰ لد رافک لاح هرزوا لالتخا دحرس روما هلکیشوا یررورپ هیاس ربع راسو راسو

 را روک سلصم للورق اتم نامزیخد هدير وص بدلوا نقص یدل اف هتک:

 بوش وز £ هیتر همدقمهرلب ,دید نوسلروکت امهم ماع و نوسنلواریص هزاهبیراو

 بوډا لج ف سه در طادیا هاهرف یتموو یر وا منم ىز عك ناسا ناعیش

 بروڪ نر دن نن ا نوک شب نوا بور شارلاوتف نبصتم یت رافکا كار لن ں یا ےن
 هبنشم کیا نوا كنلاوتسفلا ویدحا هنس بوقیج هرفس هم الک الام تملتع

 یلادعتساو تمرس كب اتات : نانسن هلصوصخوب راب دلا تکرح هل یالآ می یتوک

 هجو هرفسهاشسداب مدقا ندن وب بروک كرادت لذا نوکشینواهکیدیا هد هبت رمر

 ی ركب كس یا نواءاسنبک ایدی لکد وا کی ساغای رنو هز اجزتفد هبا

 هد هناتس ا یرلک و ای نیم :نایرغوراسبنابج هقول ٥ ن دک واب ىلا بولوا روم اما رخل هلن

 یدنلوارودبواب ریو یز هفولع لش ارس ړزو هدنوکجوا نیفلو|یلرفسایدزود بول

 رای روا هناور بوحوک یفوک یغرکس نوا كفرش لاو بوقبج هدزوبزم مو و
 بوراو هپ هنر دا لنلوا لقعلا یذاتساب نانس یدلوا ماقماق هد هناتسآاشماب داهرفو
 هحم راو هدارفاب بوی راسا دن e a نوک شب

 1 ودنکن جا یسانب زی ماچ هتفج و اتوا ناخ هجا یی
 یدیا لشرد هار = رور م ملحم یرتیانیہعل زامدآ هرمعت بور و شورغ تسزون وا

 هنید وغاب ناک ند هفوصو هرلق یدلوار رومعم بونلوا ناکسا هبرق یکیا ۳

 یدنلوا نام رف یسانناعربو هقنلپرب هلغلوا لزنم فو یدضرد ییپیط یلنس اضق
 هداح هبح هرکصت دنعب زول هرهخذ نر بوابراو هند ژانسبدب گان هجخ این

 مرس بوچوک بد وا كن جا یذ بولردزوک هنودپهلا را هقش نامیمو
 مو سد بروس بویم ارارقو وابدیوفهنسار کت ثسوا نرخ تازه ایزو هنس ارگ

 ندنسیروکكسوا لفمارطا مرغ ف لاو نناهنسرابرتبا تیزع ەن یرادعلقهاالوو <
 یروطا را هچک ن ولکرالد نډنفرظنو واتا قارولا نوک ت روډ بول ووبق ۳

Po 
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 EP نی" الا 7 3 تروشمراپهرو ربخ

 لبامور . یدلواررقم هجو هفرطلوا ورد ردبشانم قا راو هنغف یر راصح
 یاو هززوبنقکیاوبوط زا لاذدعیلاندن ودب اسا د یسیکب زاکو
 یطف اع نودو یدل ولو ومام هکمروتوک هدارخلب نوتسوا بوریدلاق تامیم "

 1 یبا لدسارخت ڄام < دنلوا هست قوا هدامآ هرکسعتااا اشا نسخ

 هژرانروق ناجب وتالقوب یرکسع یلوطانا بوایپو یسهفولع ذلو  تکم نوک

 مچی هلبارکسعو ناخ همح ناک ندنودیللح مان یسهرد لاد مرح فرصد زایدراو

 ۱ هیورکی رکسء یو طانا جهخرح یسکدرلکد هنس وق دلراو هدارغا,یلوتسوا بولوا

 ۱ لحرساساب نسح یطق اعنودب قد راو هنسا ارگ مرسم رع نیرشع بوق ۱

 ی :رکسرافک هان نوک جوا ها كنج هنارب ریلدو هرصاح بو دبا موخه هب هعلق هل رابزاخ

 هنر افکی رح ینادوبق بول وا لوبقم یرات مار یکی د شاد هرو بوو د ها رطضا ۱
 یزامنهعجو یدنلوا طبض هعلق بولاق اباهر بولوا نوذآم هکۆک بوقبح لير الا بع ول ھا

 هنراصخ هنالون رکبمن مارا نوک ت رود ی دلزا ا ا بمص قاس یونلبق

 راز هشیمو هوکی اج رب و قاتب ینارطاوریبک یش وراو اما یدیاراصح ریغص رب یدلراو
 E بوامکود نوک ینا رايد رک ةسب زنم بوس رو هب حلق راروالد ۹

 قانادم رسد بولوا طبض هعلق راپدلپا راصح میلتست هلا ناوتسارافک هدزفصا

 یزادارم لکه داراب وتسوا بورتو اک لد ةازغئد لزا

 ھت ارزوا یدیشع :لوز هنصار هک ان یروباترب كرافڪو یدربو واخ تی دلوا

 و د هديا اضتقا كنا [ لا کز اجر دب رق ینو ک وس ات لقدنلوا یا

 هلا ربثک مچ ندنقلخ كولب اغا مرحیساغا هابس هدانناوپ یدیشنلواتغ
 هییکل وا یدی هدر برق لمم ییا هیودروا یروات رفا یدنک هنغاط

 لنس هداحیاغار ورم نولکودرف اک هنیررزوا نزاع حاسبصیست را بوحوک

 هنساغارادحلسی ر یدلوادپ دان چت ندنقلخ كواب بونلا یغاربب وای دنیادنهتس

 ِ هی 7 وهاب نالوادوجوم مرک ارا درس تدوعو م وع قر . یدنلوا هبحوت

 ۰ . یکه درفص فرمت رار دلوا هناور هنتمس نودب نور وراق رت نرزوآ مو خف :هنارتتس ,

  بولیو و«رهخذو بجاوم هرکسعو یدنلوا لوزن هبنس ار ا زود

 ېچ هبج يول اقا یعبون هنس هعلق نودب ی هنروطورغز یسادنتک یرهکیب
 بولاق تنناباساد وابتاکورا اغا یدنلوا لیعت هب هتشپ رایج هب رعو کی وطو

 نرو رم نوک نوا نداقزور یدنلوانامرف ق الشق تنر دکس هبیرهلب یا
 . كرخالا عمر زاپدردنود هنس الشق دارغاب بور دقب نرداچ گر ادرس هايس هراص

 هأرص یدلردنوک هب هزاتسااغا نا ناوضر هللا همان عفو رابدلک هدآرغاب انشد در ر نوآ

 یدنلوا ین نیغن قالشق لوق ل وص هرارعاسنیدوو وبكت بن هغیس هرمز ینالغوا

 مو
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a Eا ا رنک دارا لند ارادرس  

 E اکد یردغو غوا رز نوعلم م انش E ام كسرو هیشا درقراساچ نالوا
 وادقمر رافکر شل ی دنلاراب وط بوش ودرافڪ كس هع هلل دمگراب دنا ,طعلاتق

 لټ ںلوا برق هنرزوارافکب ور دلاهنیرکسع نارطاوهتشیو نو بب اشسا سما

 فلک ؛:دشروس قرغسم ةنهارافک هم دیآتاق المبو رب دراف اص تاق تاقرافکرکشل

 موجه طو رم نا ریز هنیررپ یراثآ او سو مد گول یتیم نا کو ینا کرک شع عونا فورعم ۰

 رای شارا رازق هن دوب یوملکدزوس هلکاکر ؟یرافکیدروک هیدر دیتقو تریغوابزاغ هر لنرلکد نی

 هیاساب نسح جد رافکید هل درو اکرفاو هاکجشود هنا رافک هلمر ون اش اتماد نس

  حورمرادقمرب ندنس هلوقمردزوکو هبرحیدهم کما تو مو کریو
 هرتبع ندلاتقرفاوبو او دتسرپ ات اردا مان اغاہخا يساغارابص>یرل ارآندت آب :ولوا

 ات هدامپ نالاق كنا دیمرلپدلوپ تاک بوقبح ناکرب بوله بارا یاب او ناب ولشبو یزو اد
 تنکأر هنفارطا هتشب ونو درک اگ اتسورلپ دلو دموتس ےل هنر با كنح كد هماشخا

 دا دیتس او مالعا نادرسهدا لپ یاعقاو بوک هنو داهورناماب نسحراپ دلو ناشر و
 ق ورتسالوط نوتودرافک, هرن دم ازهنایرکسع نودگا)فرابصحرب رافکیالیئسایرشا

 تاب ناتس نیر دن وک هدا دما ندنفرطرادرسراب دنا هر اش بوراو هنس هلق علف

 و هاتن نیل نالواروصحت نکودنک هتسهآ گر لباش ی اوفر یر اس واتساع هداز

 یراصح هل شرط هو لفلو الا م بر نوبزم هفس بولاق راچ ا٥ هرکس ندک و هیایروط

 زویجوا کیاراپ eT "| هجواو دو ةن كر لزورافکراپ دقح بو یا
 امدقم یرلک دی لیم هداخاو ضفرزثکا یتلح تالیف رایدل اف نکلیف تولوادترممدآررق

 هرکصت دبساف هنس لوا یملارب دقت یداپ اتد دارس هب لج یرلتماشمرج الیدیارو ومش

 ندلجالوا یدږو هویمپولوا هس رس هګراو هښواجاغا هوم بولو ازای ك جوک دقیآی یا

 شاب رازف ن اقبح ندکلمف یدلوا یلوتسم هیوص>و عالقه بو را دکو تشک تبعالم

 نراقدلوراب دننارارف ندنفوخرافک, یرکسعهلجویسککبیالآ !بوزک هنرابصح ناس

 طبض بوب وقرفاک یبرحر دقز ویشب بولوب لا یراصح بواکرفاکراپ د چ اتو اہ دل امور
 ناسیکنالوا لفأرطا ندنرافوخ یتدیرکسعیس هعلق هتنوص انس همحانهوارمیدلبآ

 رکسع لنچ ار ریاست زاهر لپ وط لک د لکرافکیدمشلاهیرادزدهلار هن نو اشو يارار

 نالن 1ند هتنوص ی دلواصالخ ندنجت د ںہکە عاق وب نابهرازع !ضرهآرافک مه دیتیارا و

 ه)ذلغ هقلخ بولوا هدر رارفیدروماکرفاکرکسعوار ما ناکهبرق جاو کد لک سا دبع بوط
 بولیکعو ریکرافکهلغلوا مياشیسا دی راک دا دما كب ههل ر کس ران ات هدانوباردریو
 . داسفلها كنهعلق ناب ا لعبر در بڪ هر هعلق هنب یرکسعهتنوص

 ٍبوبلتساهداسفو هقرسو بصغ بو دیرارق لجاو هلم اب یژزوانزام نسب غو یرکسج

Ma:اک دنلوا بلص (لتدب یرفن شی ندزواطباضو یدتغاط بور دنوک سا ضک اقا  

 یدروک ندجلقنس هلجویدهز هزار کرت هنرازو بوتو طرافک رح یر لزالغاط هفارطاو .

۳۱ 
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 مط كنج بودیاء اا ارغون بول رت کلن خرق حارا رافک ۳ ۵

 بولکر انس كوارر ب وږیارار ی دندحآ و یبضعب كرلکی رول زم او زا یا

 د ارغون نوک س یت یز وقط نوا كرحالایذاج دایی !تراغتوقان نس هر

 بودی هجو هبناح لوا ماسا هدر دتمکح هن یکی نالوا لجاو کن لمسک یزا وآبوط

 هی در ط# هربو بود ۳ بلولز ز تلخ نالوا نا ووا ندفرطرم یرکسعرافکهکراپ 0 ا ۱

TALIS e:هب ؛یلحاو یی هبرق .ردهرف لات راک ںاکراشم رو یاص :نایرعو لب ذ بوراًق ح٥  

 هاب رفوید زومشز"_ ترعع هزسزب زسرر اب ر ویلکن دزد ارافکكلوا لفاخ

 سشبترود هلدا رادز د آو رلد لتا مرع در ودب بوش ار را ارقلجاویدراکب یابد

 لذا ارغوت ز ندفرطوب وای دفان هشد هلن مااتساب نس> جد نس هعلق هتنوض ی دلاو یر

 قواطوزاف شوب را هن اخ رایی دلی سفت هان و رو یو بولک یرابدک ندرس یناصتتو.
 رافک هدانناو راد دلی تراغ كد فحابص بول هوق راتو ساق یگان ااا او

elkنس هه ا ر ر او ن درس ندو رگ یدل هطاحا بوک ی خد  

 i FT |, دنکیرغوط هدارغون :پولوا نویزرانوعامولب لا حورح

 لحرس كلر رصد ندمک نب ]| نفر طور لفات اشماب نسحواساپ لب هدازرا درسلبحر

 مای :یراما تاب دل ضرعډ دردراشمر و نب رادیو هلک ارارف لج ی لاغاوی ا

 ود رکی لب | ص لخت یرابرو ط نوک یدیشلر دنوکرما لباب قارحا یب هعلق یک یی ںنلا
 1 هدا تم ریل هز مدا و ین رن نالوا نیس هطفاح دا ارغونویدنلوا باقعو سدح

 ندرابر ی كيب دی برق هرق یب دا رغونوراپ دليا تزاقحو سپحو دزکی دلی هر و نو
 اوجا لب رسم ارت هلن وا بلص هر ابزاغ صعب ندير اغ ادا د ارغوتو ی دفلوا بلص ةمفخ

 یدیآ ندنرلضافلرصهو ندرابز اغ یکتا ك دحرس لس در ولزمیدیشلوار یکم

 یی[ ةازغ وانا زادقمرب را رد خد هقغسومش لنس هقنلپ هقبسوب وص هداناو
 هل رالاودنکپیراق ات واو یرلتر وع ا هدهقنلی نر لک ایا هرصاحخ بولکرافک

 زايدتڪ SS نرو وار بو دیاماعلتف
 بو و هکر لو نوکر یدتیا بیقعت  ییراتو :یسولت ك رکو یال آ اترود جواك رفاک

 هاباق Wi HAE هد لا كنتو قوای رانشي وا بو دیا كنج ل تمةازغ ی رنک

 دارغوت امدقم رک ور راست ا- راک: رانترقا رای دنا ناجصالخ

 قالطالار 3ى دیاراش رو وکار یشوامیسآ ر ؟هداز ناضمر نآ دو انا لقدنلا

 ۱ هر هرصاخ ینودپ دلدار ز اخ كی ز ورکا یسو دنکر وطار لا بولک هنو دب بجر هام هلکمتا

 ۱ ینلروک ۳2 لج ویل صګ :مزاول كنس هعاق نو دب هلک مړ ورخ یغیدلوادنکرا دت كم

 بودیآ بیر رو اط ییا مدقا ندزورونرافکن دعا ت کرح مالسا رکسع هدرا لوا

 هلعبیدیارلشل |یدارغونران دک هراوطخ یدمشمر دو ,کهناوطخ نیر هنوذزتسانب 73

 ۱ امایدب ۱م دا فک لهار اسان نال سرا کی ناوطخ پدیا هر صاع اوطخ هد رخ الا یذاجج

 آوای دو رج زاد رم ید یی هکنح ینتلخ ناوطخو دهی

 و



 تو رز بولوا هد هنمعم تقو نآمژره رکسعتکرحنکلیدیش مالعا ینم :
 هنغپ رق جاا نانسی دلوادمقم هلکیزوکداصح تقویرکسع : عوروربسع

 عالقوهنسارما دحرس هرخ لب بول نیو اپن بر وک ت ساب ااا
 نالوا تلو درد بور دتار ضع هنس ا عه ياش مو ەنساسو ر هلن ابعارکسءوهنماکع ۰

 بونلوا لاج تساننلاسرا ارك سعو ةتىزخ نالوا بولطملاکدر دیوکراب ونکم هناکراو نامعا

 دجتالال کہا لکدن و ات یک هرفس ایررخندهاشمداپ یلافائ ریعکب كد هنامز لوا
 هلسجهبح رفت كسب هط ااضا م هاراوشابی اف سوی E رج ؟بیدلواد رمانهعفدواخ|

 هزاتساراب دتکهدا ار بوقیچ ها فود كږحر هرغ هژباودروا تاقر درود بول بشوق

 اغ ود هداز هلاغ> ناقوق هلبا هغر رق ناب شش مدقا ندن و یدلاق یشاب نامکس لن م ںخ

 ید نان یارک ی زاغ ید مرق ی دیا شن يفسر ع لنابعنس فصن بوراقیچ ینرکسع
 یتداشا نانس دلر دبوکرماوا نو | قنلوبر ارب لنتمدخ بوراو هش ابرادرس
 اسا فص:بودلر :اعیرلت [بوراقمح قات وا ندنسالشفدا رغاب لاحر فصتتم

 اار دم سیو دلو یرامج ومو دخن کسو ید هنسا رد مرس

 لاا هنسوواتاب دجایرادرسنب دون واتساپ لعيسلاو هقروا تا یسلاویثعرمو

 تا ا
 االبردزوکه لس اغا یر چیک: هاناضمررخآ ی دنلوا هحوت و لقت هتم لوا همز ال ت امهم هلم روک

 ېچ اخر چ اٹساپ نسح یف اینو دیو هنبرزوارا و طاتس اپ دہ دازر زو ی دشس را بود رو ار کسو
 رایکبر کد اس هلوق غاصاشم اب دع یروطاس یمیکبراکپ یلوطاناو یو ارق یسلاو هنس وو

 اتانللاوئس مدار یو: لوو وغص برو نویعترا دمد نزوآ نونافیساساشعرمو هلو لوص
 هده طار یس هعلق نار موق و الان سو سر اف هنو طر هرم بب رق هزاسهکهدآ گکراتا اراب دراو هنسا ری

 بیا بیثرت بال لنبناج هوا هنوط ید یرکسعرافکر دہن رق هی اتر دق لیمو کب مقاو
 هرصاح نوکل وا مس هعاق ات ایدر دیار فو رکراهظا نوک ره بو دنک نون ۴

 زاب دک لر موق)ر فک ناقیج ندانانیدلنوقرکسع هنجا بونلواغف لبا هو نوک تیواو
 كنساقرا تآرزو یوشب را هبودرواهد عقلا یذرغماع نواکیخد ناشر تان ہ داما لوا

 ور وا یواسل )عهد دعقمرب وی دلبا لوزن هنغات وا 0 اب زو بوشیروکهلباهش اصم

 1 E لاتواکقیرا او نکل نوتلا ج صزەر ماعطلا عي

 راوس اکا ب ولبکخ نیم بسا لکم ر هلباش دو اتش نو تی و مس

 هنکوااغاورکسع هوجوورلکب هل روا و مو دق نیرشن نوتلا ك ش ن دریم و ی لوا
 یدنلوا طیض هلکفک بوغاررافک یس دعا را هدر رول رتموراب دنا هنهاکراب بوثسود

 ینايرو لحم یکی دلکد هیهنوط ایورهمیناحرب یک هلی اواکر وب مرابمح قنات "هرصاغ یا

 نروط هد هرشط یرابزاغ مالسارکسعروامک هلیایر وکه مهار دق د ښخ مطعولملیاوص

 نوا كهدعقلا یذ بونلاراسزتمورابرلا لدو یش | بول هننراب ال او موجه هرافک
 دار یسهرمز ینالغوا هام رای دلتساپ هود لوق لوق پودیاهرصاح هدن زکص

 

  بسانوچوت هنسهعاق ناب العب هت راصحاتاتا تیراپدلک ات
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 ی فني دنا *: هکملکد قاطواو هنر گول کباوهکملکب نیزتمرادعاستلوارق وارق
 سولا یر ۷ دق ثبت 1 نا ناق گاو ددر لیندا کاری
 9 و یروکهیفرط عاق بو ق ات لندناع هن وا تیهنوط درا فی درولی
 هلد وب نوک« یسرکپبوبلوایانندجوردولود لوف لوقهدایب وولنآ هلغمام ابق یسومق
با هایم کا یرقراسایم رلپ دکود

دنسانحا گرافکرب اسوراحو هک شا
 ۲ ۳ ن

 یداماد کللارقهدهعلقو مای دوق كہا : ع نارموق یولوارادرصهنرزوار e لق ڭم

 | عاس نواهدای ون بوقیچ اةك غلا لع نو رهام مک مانفور
 ا ا ا اد ندم الار سعر لقب :حواب صاب یراسزتم نوعامر نق

 . وایرلوا ثعاب هزراسخ توقمج ن رب EE السا لها یدپامدهجما
 هبووا لبمو م وعه هله اب دار رص لاصبا هعضوم ضعت بوعمآر غوا هر لای ها ۱

 لاصبا هپ هعلق راس رت مو هغ ق یسوبقرامص> رپ دربک هی هعلق بونودیرازوپ هل هنا وماد
 E TO نسح هبال غوا كمطعار زو ب ویلوا رام اننا وا

 | دم لول اانا تیس مس دس ناخ اغ نيدو هاب نسح لای امور
 . هل بوطناب نی هک هسزتم عانس هلباهویقاس اب نسجل بوئاوهیجوتهیاسا
 وه 7 هنلها ۳۹ ھو e  رانمح اونو ءاوخ رود

RT,ردقو شابنام سره ندا تفہیم یر کدر واط ماز ماو تار غمموجه  
 یمه دناف

 آر كلج یدردیادا دما هی هعلق ندفرط هتوا بوروتوا هدر وسط هل زف ك بب
 دانیم رفتی از روا بولیک وشرات هکیدر وزارف هسرزوا كنو

 لازا هبرع نونلوا نامرف هنر ارضحاو گراد یاهم ر سج نو 658 وتس واو نو دهل و

 .. ندژزابوط یر ندنر ارد سوما, یرب یز وک ج وا يواکر زابنوط هبال هو هتسارک
 ید ندرسزدقزو وتلا یدنل وا ورد هتساب پول هرم ندنس هلو هغ س یورو

 : : هدايېالآیالآکدروكراغكى کې ډک یتدرات ا” زار واب داشان هرورم هپ 4اب هو بوابزاب

 رورم ا روان نویلوا کم تق اط لمل ورسع دا دما ندو رب نولکو تسراف راوسو
 E هر وط ندنفوح تبع را رارکت راک یدلوا لبن یعسیقاب یدک ندی
 ینراسزنم نویز دچ ازوک اک هلنآ راه اف ین دفر دقكيب بار اب دلنسابهغاا
 ۱ ی كاج ورو یدنلوا ترتساب ام ەراير وكل اخاف ەدنرلقدرچات ىبعالم بولا
 نیعالمه دنلوا نروش اا ااا ي لاب لغ وا ڭ سکور رق هرانم

 ,نومروظهنب نکد ررسهلدیم ن هس ال بوکوس یرایا اراپ وط بوک ان هش ر راق ںاوا
 ` يومه ێا هرامغایرانک هلی دلرق ةرفاک لب یی دیا موج کما طب ینزاک ك رهت

 :وغظرکسغی ننلواروہع لل ہل فوج ب ونلوا لبمکت هک ورا وکراب للکج > هنیلروپ ا
 ۱ راه وا بونلوا یرللام هرارف نڪ ییدرا و هرو ان لتا ارا ترق

 بولو مانغ رفاوراتزاو هروبات هکر اب دنک قرصا, یبوو ندير وکن الو كنس هه

 اسو
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 2 1 نا 0 اخ هبجو توربو راپ ,وطیدلوب هت نوچ ندقلرغا .یتد ران راوح ابض



 زدقزویچ وا: هنوطر غو زایچوف ولټ هبادوقن هسبک ند جو یاگنیوزابژ اسو ۱

 ن نوای رب رم هل یراوداہر دقكس جوا ها را هنادوتور ابراب وطر دوز وی رودو هیس

 قود نال واش ی هحمارف و جورج شابل)بم كسرهو یدنلوا طیض

 :کو لوتقم عالم ردق كس . نوا یربغ ندنعز دلوا لوتقم هلدا بوط یبات درق

 یی رکتبا هللا نذای مه وم زې ] هدازع رکی زوربس ندتاضق یدلوا لوزحو رسا

 فاوح هعاق م ركضت رو :یدملوا ناسحایس اتق هلاح ر لس هل اقمبورشود جرات

 ا تو هدایت آ ل اس بونلوا هرصاحت یکک رک ن دنس ها

 هړوز رکاب یس هبرءڼوْط نو ارفض تامه یر ەد ويو ق الفا ق الفا" هدولول ایم نایصع

 وخذ وریکراب نددآر علیا کت نکیشمر کرک زوبجو کیا هیرفس و ساره

 فلاعم هکر دش را هلل عه دارغا بورا ورام دا ندنفرط طعار رد تنا هی

 ۳ دیر ها 5و نلکوتنب هرنتلا قداب یسابادهو هنج :E e رود لعب ی دیش وا

 هواوی: وا لوا در یس دیده ب رواىروق هلمتعافتسانماب لجاغوا | بوتلو نام رف |:ةهنسدمدآ

 بددرد هنرزوآ قالفا ازیرفسهدراب لواهللاءاشنا مزال هنقلوالنلار اک لم کب ار كلام

 لاو دیش ار دوکه یلعر وا دکوم بونلوا قالطا هددار علب : لشدودو سوب یرامدآ

 هکر دلوا بمس هننامغط یس هل ماعم بف غورو مو هلو ارفاکر يهب ایصعهسدا لای

 قابا ندننکلمافک نات یارک ی زاغ نکرولکهزغس وور دک رک هسنلوارکذ هد هیت" آ لاس
 ردندنعیافو فلاو نالت هبنسز الو ره یندکر دشت | مط یازغدچبولکن درب شمامص

 یسا نوتلوا دقع هبا اب لیلخرزو ناطلس همطاف ناهجهاس* هرکه نطساوالوالاءیر

 یبا دبع یا طاسرینل ءاروام نلوالا مرو یدلوااسم فو توله تموم
 یس هعلق هنیسم ەليا نم :امهیامث ود هدازهلاغح نادوبق هداس اوو یداک ی تابا ندنفرط نا

 دنیلود یراصو كوکدومو هرن ردشلک هپ هناسرت بول آ !نیرانویلق حفر بوروا قار طا

 جم یدنلوا نامرفكمکر هبق اطند هقوح یرمرقوهایسبونلوادار ملیلذت لذت یدلرراص

 یدمشاوایار لمشهرصاحیسهعلق ق ناب, یدایالوخ د فلاو ث هنس نوح قاب لعق

 نوا كەر هام بولبروسراقار وط بول واراد هنخرو بیر یورو نورد ارام لو لوح

 ندنمازاروباط بوو د هفت راک قس فطل هقدنلو دز درد شر نرابوکی نر

 یلردرواضر هزاوتسا ولو هاروتسم تشهد هلو دنکندنعب ر لوا درمرافکل حب هد و رصاحم

 رفاوهدورچ ندنفوخراپ وطویدیارسع ك مک نیر وکه تت حوا یکی اةشاوا شر الاو ۱

 کا را دمانز فک وا ها قح تبانع ی دشمکچ لا ندکنجو یش وکم اروقح رفاک

 ناما بولوا ې رق هلو بق یرلل وس هزار ؛ دلکنادرسروضح نوجا نامینسا ب وقح رفاک رت

كس نوا دماب مانفورغ نالوایراتماب یسنرای درو |
 هجو وقح هللادپ لح ر ,رفاکر دف

 لف وۀ سخ وراپدراکم هواقجوو هملمزرز بوقروفگنم نا
 هەمو كرف كب ر

 هرانک, بوم وا ضرع هنر اکلمادی دک پ وود هم راکوا قرهملغاویدو ییا ارکق دقاب

 بووقهنجاراو د فورضرام اروم هرکسزب ده )رفت رد بول دوو
 اد هنرزوا

 فو
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 ۰ رای بارا یدږیارتنوزف ندکس قرق راتأت یدپاراور دق یر کس تلا ارب كر وب و ی

 . رافکبولوا ینقو كن هرداکرب ندرافگن از ورب وا وط ر یکبار ا هیقوردر دزو واو رابدیاب *

یو ندوادرس 0/نتقو نابت س ارث اراش مر دیوکب وا بهر هما جوا
 یاب للداز این زسا 

وا لعاسم ےل ةمال وا ىع رش غاسم
نانسی ونلوا طب هعاقیدژل

 ۱ ثولیر و هاشم اب 

 کوطزویجواوی ر چب كم جاو بولیزاب ههطفاع هنس حوار ف كب یبا هلا هغ ازوقط
 2 مرکستدنتیز ره روب نمهامیدنلوالیمکت هم زال تامهمب ونلوا نابع ج هیج ردن كو

 رسا یدنلواطبض هعلق یودبار | فرافکی دیشمراو هنسسهعلقاب اب ناعیا ۳ زاغ

 م دقم ود زر با هرو خدزب هسرونلا قناب یدلک هنس هط ناراموت امر ر انا راموق
 مان دم و بو دیا عوجر ەنە رکرصندقددلومف ت قناب بواک ب ونک م ن دناراموق نادرس

 هرصاحرادرس نوار اوس دی ییا ل داق قف |هشالوا هرصاحم ی دیا نق و دی دش در واتس

 "هعفدحاف ر یدمشناکلالک هنب ںراتع ہہو ر یتقهنقو هس کا ارکسع هانکنح قنا نکلیدلپا

 هکیدروکرادرسیدلوا دم ردا«مقوح ندمالسا ارکسع بوص: یراس رتمبوقح اشک

 نالوالبلاوح لوا بوجوک لنسبدبگرفص هامیدلیالولح ید مسافژوروربسع ضف

 يا تدوءو تم زع هدف ط نو دببولمتوق تامهمورت اذ هژراصحوع هاو

 بو رج ن دیدبیکآ نا راموقكراش زر اتر داقلا دبع ین کو طو امو آر کر

 هدازاتساب ر نانبس مطعار زو لک ید هر ینهعاق كر دزوکی ناشاد نسحیسگبرلکپ لا امور

 یواسرتمیرعطتع اب هنکدتا هبمات هدرلب وسر وآیرلب و طر یو ها هز وس

 . 3ودرمو ما روب بو دیادرم د هکل ذف ىلج بناکیعالکو زای د چوک لغامقح بغاز
 یی شب كرفص هام ردشی د رای دابا بب ذکی راش وارضاحهد هعقو لعو لاو دردز وس
 هلب راتعلخ نژ وا تل هدراسپ, لوا هن بولبوو نذا هناح یارک یزاغ ین وک
 ۷ وتسا هلا راتاتر رق تب نماز ومر راں الوب بوتلواما ارک |هکمرویراکلرد یی دنا

 ۳ و I هنفرطدارغلر

 ینوتسواهلرکسعیلوطاناو اغا ںچالالی دوق ننو دبهلرکس لیا مورو یر چکی اب
 ناويت در نزوکهکسوا ناش تا نجا یسکیراکب كىسەل ید نیہ ةشالش#دارغلي

 الت و دیبا همجوراپ وطرایدتک هنیراتالو هلا تزاح |یلوق ماشوبلحو هقرورکیراپ دو

اب دلکهدارعل یاتشملذلثوا لو ال مسر بولی ږ ورا هرب خذو زابجاومیدلاف
 ا دقمر

 بوط بوک بوكت رود نوایدیشلر دوکه هاتسااغا ناوضر لیس هدرم شئ سهعاق

 زلح وخرسره وجو فرسو تعلخ هنفرط ناخ ورا درس هرکصن نق دلوایراکانش گانفتو

 رب ووسیذلر دوکلتعلخ هنلودنایعو هراکی رک, هلج بولر دیک نییامه طش
 رکسع ناکهرفضوب نزوای هری دنفآ, 5 هراراد رتف در کش عرد شرقت نواب و و رص

 یږیاراو لوقو قر دق كنسزوتآ کرک مولعم یو هیارفس سورنا گر اترب
 مقا ویرفس سورفنا هرکصن دموحر# ناعاس ن اطا یدیا ها نیرکسع باور

 یرهشلکرکسعزسکلر در دقیرکسع لبامورو یدیا هنشن هل ديما تونغ قلخ هژفمآ وا

 ۱ یرجکی
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 نان شکر راسو ناسیدر دبا تاووآ ا هسرتمیرافکب
 ر هرکصن دمار ارواب الو ییا ااودر فیش اویل هرگدیصتلکب لس :لاعاب ؛ینکلم و هک دتسا

 یکم نودبخدردغو و یدیغورولو الاء هنکوا ثامالسارکسعر هسراو ده
 ویسا ییاباءر هلکی درب اب یزب هب قس تکلمر ران هیاوکشس بوبفلاهیاج ندنراخ ِ

 نددهقناب نهاده ویخین اوت قازباعر ندببس لوارپ دمو بارخ یا برقو ۱

 ییار شومز بونلوا تراغ تابصقوارقیدز دیک هی ۶ دلوا مجمدآز ویتلا شب هنو
 هنپ را ہدویو نادغیو قالفااطخ رظعاوراب دلا ح رخ نن رانمرڪددارغابوايدقاي هعقو
 بودبا رویا دارم لتقیتمدآ بوی, الو gr بهر دیک ددل باافچ بويع | رادم

 یاس یاش حا یاتطخ ك مر دنا نآ صعود هلنا بضخ ۳ سلم

 بوزود مات نافکیار ما .هلجراساح بوأیجآ یرارفس یورک نادفر هد دوو

 نادغیوقالفا ولدرا هلک ا توعد هم وجھ هنیززو م السا لها یار اصن ق ةرف یاب ۱

 داپ دلم ابهز واج هنک اما نالوا لنسیلاب هن وطو وای دايار رقم ی ابیصع بولوا توی ۱

 دارم نلزع اشاد [هرفیدیآیس هدرکب ی زااب : نام یس هدوو نآ دغی نام زاوا

 نالغوالوا حیدر و هنالغو اهزاترپ فورعمهلکع د یس هدازکد ن ن ادم یب "رود

 یوبقرنزوادأتعمی درونلیوس 2 دلکهمالسا شاوپشرورپ لنس شرخ یدنک

 متسرت یرانلکب ودبا ن ابمصع ینلس نکل یدردنوکبوئموق یو احهلبکسا .هلیسا ۱

 تولوا کت کی نون لا رنک اثساب ن انس ننراکدلپاجردادما ندهن اتیا ا

 خارو دنکبو بلا نییعت هبارکسعر ادق ر اما , یتطصمناتلوب لورزعم ن شع رم
 یرجک:: كيب کیا بوئسوف لس نوچ اصیل ندلد,نانلوانام رف د شلاغالتم اعز رغآ

 .بوئوفهنسأرعم نجس و ربونلوبشلوا دمجم هن وط كن رق دراو یدیشمردنوک هلا .
 ياتسا قطصم بوصابلفنلا لعرافکرکسع کیا زوا ك مروک هنساقب کوکر یراپو طا

 لتشم اموقامو یامغط قلا دغی العد بو دیآربس | یس جو بودی لتق هبا مدآ ەچ ۱

 قوج كىو لسمورغسو نوبق تک نالفا الف "هدوبول ایم نایصمربح یدلوا
 هنیاهخ ابوراوبورو هچڅ |یسامنغاویراجم لوبناتساه دنلوا دیدم هد : و بولوا

 بلطیابشساوت انس هل اقم هګارم داب زویدزر یا عج نغورو لسعو نویق نداباعر
 هللا نعلو بسم هراکب نوبتسا ها رايج لماس عم ىج ىد رولو م: هاو ع ازهجهک دنا

 کی 09 زن دکس تزود لٹر کو نالوایسهرام الاراد ت عام ورمی درر ا

 بوبلش اط نبارس بو دبا موجه هښيرزوا نوڪر ى و ریل اکو ابر کریک ۱

 هاج كنوعلمیراتی ذاوافج یی کود یرامدآ نانو هانسوبق بول بتا نوکه نر
 ین بویلباتورمر اهطاهلازوس جیاقرب ندزوب تصصو توعد یرانوب نوکر بو دیراک
 ن نابع هنسهحآوت کل غ قالفابولوا عبا هیزوبس كواکرولوا عیاضزکیلمزکهس لتف

 . هحت لکد بد كرولایزک هجا ن دنچاو كر وتکیلامنانلوا لیصح تروراو هلبارامدآ نالوا ۱

 اورد دلج لام یراکدروتک پویا لی نک رارولو| ین دار هركبصنددانعوددوک .
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7 1 ۰ 

 aa et هکلروک رانا زتسا یرهارمبویتنا

 . کوکرب هساکمزلیوعدر هی مالسا لها نق الف اریزرراو یدتفا ناخ لغات
 كو سلا الثم رروک ن رادانسح ناجلع رد راروم ام کج, .| لف بوراو گزابضاف»
 ناس هلمسانحا درو هناکناما 3 كنق ثلخر زکردیازارا طاق مدا 1 ندیایوءذهقا

 مصر شردیخا گو نوارقت الثم روا وایش ار اب هرکهندعاز و مار چت هایده
 عاکبذرو نالشم یر اراق کو تل هلجهچخا و نس تخررب گلوب یکبار يخ
 ندهلد داچو عار رازهود چە: و لاک ونش تاک در ودگوب شن لا هسا م یدز اشا

 ا تج ٬و لج“ هبیف اهوردبایمآر هک و زوت وا کوب شفا ادرکص

 لخاد هل سدود رد زجرات وب یرانلوا یغاتساندکوب نوار دزاب ید هتیزابس 1
 4 A ی SS هی هبخاثلس یی هد هلج لح و وب ا ۱

 نس سود قالت یرکد هحاوخح ناح لع تواک هم اف اکر انشا ندنکسا مدقبح

 :شیاروکهتآ ناخهغج “و وز بونمروط هلس لیکو کو هلاق هییدنکدا بوقبخ تعاس»

 كته ورک ر افکهناکس تکرخ هداع ضالخ هدر اعواو یی توک یدک 0

 ن یداق ناک دلک دیک کوکی ر, الحاع ںوت هب یوق لالا یف بوروکن راتمعج هتسوکا ةثیوک

 یرز اسم نالوا هدناو یرانم اد هلج تعاسلوا نیعالم ر کم هضنفلاو بوذبا هاکآ

 هلل وا روانشن تولوا راځ یرغ : :رابدض اب ییکوکرب تولک طلا هفرک بوبا ماع له :

 lay بزلوا شالخ زی طقف یدک یتد مدارب مدک هبوش رافي هنوط كرهزوپ
 ییشدیتولتق کات رۋ غرار یالسا لهاهدانزندکس ترفد نالوا ڭاىكۆكز
 یادل و عوقو لنس لو الا یذاج فلاو ننن هنت هخقوو راد نقاب هشنآلع» بو دیاربسا
 را دطحم ن اغ” وز بوک همت اتبهوتزوقو نامرک قو یلکراناتلوت لنت ناق
 هفارطاو هاقلاببوقل اف یقلخ قعورراپ د ریل ی وخان وای ردیوکربخ هی هاتسآ هلا

 یا ها ات رکسحا رت ندامت غوا اهر را
 ئاچ فلاو تل هن مهى رض ةلااروت یاف اعز! ثلائدارم ناظلشن ترضخ لاقتنا
 ' اشا ینل ای ند را اتمنا جالعپ ولو فرخ یازم كر وفم ەاشتداب لنتتنلوالا
 .هنق دلوانوامفس اع لخاد نامرحو نانناوخ توش |هنکتسوک اسا : ناتشنناکل هتنسع

 مان عردصم هدام فالخ نکیشلؤا عق اورد قيد نونوو شقانالف تنال

 روت یاس نوا در نون اب هلکن اشک, و لخایا

 سرو ة ماداب سل ج لک د تیا تان بوطآ راب , وط هرزواداتعم انس هلباقم نوب امش رتو

 راماح زاس 6لکرتیا لنت یخ درب یدلکود هزر هړار هنوزوا دعقمیراق درون واراماحنالوا
 رندن ؛ و طراویلق مطعمه دنراکدنشساغت ودر دقوزراپ دروب وب د یز ولق رفاکوبی داکودیند

 رانا ییلوا نازیر ندن وط هغر رق ی دجش بوم |تداصارط هماجر نکرراو هی لاح

 "هش  هبطو ناب رکیز دید و د قحناردزمشیلکر خآ هک و کوب ب ول وار اتم هلا لج ربط

 ؟هتکبودیاك زیناهح تح عندنا ليل سما زم هام ین لثماب هنالمنم ناوركنسا

 و۰

 ۱ هژر وسش



 ig رارکسمیماع ورزوهثفه یک یار هتل تب ل لجهرارف هد

 : یدرفو ندا یساغاهداعسلا ب ا ید اف ند هار وک امص م بوریک ۱ هرع

 (یرسو و ه نوعد هلمس هنا ل روتکوصش اغا داهرف - یاتسو بوج 1 اک

 برس هاج ناخد ناطاسناکمدا رهترکان ول اوللارم هدا هداسانخمع اول بود گشگک

 ناقدراویدلپا لادختسا هکمشنر هل تعرسو لاسرا همان توع د نوا سولح هتف ال

 فرصتما دوم هات تأبح دیقیصنم هلمبلطو دنک نکل یدراشم |ناسحا ی

 اغانانع یفوص بولوا هاکا ساب مهاربندارزوهرکصندنوکیبا ۰ یدلرومناوا ۱

 عاتسا اشماب داهرف ماقم ق لعبیدر دیوک هجا یشابیناتسوب هلی بوتکم یتساغا مات

 لقدقج بودیا لاسراصیخانو تح ییا لناوید ك وص نوجا لیقب لیدصح بودیآ
 حجاق رب ضرءالب نوڪ لوا بوک قب هپ و دنکه لغ وا دیلقت هنطح هاتسداب طخ نلرزاب

 ج ات ندا دز یتا ی در دنوکیساغارپ هل همان هنت و هيز عنو ی دليا هيج و واق چس
 بوزک لوو یدتبا نالعا نیراهثم الو لتق نوا ماوع فیوگ بوراقم هلازالابحاو

 ها شىداي هنتقوالص ننسنلانواكروررم هام یرںلوال وغشم طب ر و طب

 مرحو لوز هنرصق اتساپ نانس بواک بوب هیهغردق ندنس هلکسا هیادمدپلج
 هنن راسابل مام هلآ هلمش هايس بوشیر وکي هلا همرکم نلاو یدتا لوخد هنر ار

 ندنایدلوامخسع تعب رماكد هنامز قحاقبح هعماج لیغلوا هعج مو رر درک

 رخایدنفانرلا دعسهجاوخ بوابزاقمح هیارس نت ینعنگروفنههاتشداب

 ضرعاشساب د اهرفرزوو سالا ءزاجتساوپ د نیاز انیاداه اداب هز انج ردم یک

 اس ھل یتفم محفح یدنفا ن دادس نک یردلب ۱ ۳۳۲ ۰ نذابوییآ

 مرکصت :دنمامابودپآ یدتفار اچ نیغ د : رکن بو دی عورشم هتمامایدنفآ

 یف مک دردمزالهداعارارک: ی دیا شەو نذااکب تیمیلو بولوارکلد ی اققا هجاوح

 هداعا یدلواماعز زاعرش ذا یراما ادتقا تا دلابشلن اهجهاتسدان بوو باوحیدنفا

 ردكم هنفددل وا لوصح ن رق یم یدنقا هحاوح کد ردلکد مزال

 هسا وغ ثراوتب ضغبل ابولوا لصاحتوادع نت راتبها یدنفا یتفم بولوا
 یرلترضحهانمل اعهاتس داب هرکصت دنسادایزایهروفغم هزانح یدلوا ثوروم

 هنراوحهشوص ابا هلباهز انج تلود ن کراوارزو بودبک هنفرط م رحیزهوط

 هادا نناشد تماقنامزلواو  رلب دت انفدب واک نازم یراک دن ار اضحا

 هلا ناتسناج دنک ه اک یی "هدا رهتسرفن زوقط ن وا نالوا یراردارب كه انن اھج
 حابصلا لعیسریا ب بولوا ها هارمه.هموح رم یرار دیو ق الا هنس هرمزادهتم

 ۰ ددنلوا نفدالنجوا | یاب ایوان کم تدحر دی اة نزن یدنفا نفم كت

 سماشزا ضعبو ناخدار E وفغم هادا تدم رکذ شعجا | هیلع هللآ ةر

 لماک دس یللایراش رش نس ك موخر م ن ا از اسحاو م راکمو

 نا دل وددع ییازو سندن وا رک لصر دلخاد هی دنس یرکب یراتنطلستدمو



 ار

 ا راجعت یدنفایون Nia ترودیرامکخ ك را هداز از نالوا دیش رد شا ۸ ۵

 رتپللادبع ناطاس, نام ناس نر بز اب ناطاس یطصم ناطاسی :رلبسا یررار ومآم

 یحاص نوزومعیط یتطصم اطاس راد دی اوس م ندنراړ رام رٿ " نینح یرلادعام

 تییردشلب وس یاب وب بولوا دما انندنابح لنلاقتنا یرادحامدلاو یدپ|یوک شش
 هاشنداب :مدلوکرکره 0)اعنشاکوب مک, هآ مدل: یدزاب a ترد ق فاکلمهبصات

 و نرم اعاصوماشمب تما رکو مرک نرحل مع
 . تمهراکرب کیا تارا دامن تن نولوا کدو ام متو عبط شوخ او

 ند ؟یداعاو روصنمی راتعاضشویأر مراص فمس بو وشدرا دکل ! ام فارطا یکوتسو ۱

 هواندیا ضرعهیرعتسو هملعران [ندارعتسوأع ی دیش وار وېقمو رم ډم یراتلودو

 كلاس هتم ح الصو دمز یدیارار دپا اطعا دسر اوج بوبلز وس ةدردیژهبلع قاطل

 جاوا زا ار 4 یراصاختر داشت )فلات باکر مات ماصتاحونف لفوصت نف بولوا

 نک“ نزوا هللا لاجرقا دم قلعتمهفوصترارسا ردراویرا راعتما کرتو یسراف ویرع
 بولوا بغار هپ نواحو هبتاکم هلبا کولس باح و یبایاشم قیرطو بلاط هغازادر

 بابر یطاب باا بور دیار رکو حرش یتیلرابرر دراعتس هاکو ریبعت ینا ور هاک
 یدیارا ر دیا چر صت نیراتعببط یاذحا هبولق باح او تقشحلهاو و عجوت ندرهاظ

 اددو دا هسردمهانپونب فیرشس عماجر,یلنانم کیا نکبهداز مس هداسننوم
 ویکرک هلباراتوتس ما ریققسكنسم رج هه موراد ردیاب د هناګ انو نانو ترا ع

 : رق وب نالا ید یرولف ك هج هی هرصو رایدردشب اریمعت ىمطحو هچرااتب یا یمو

 ۰ وایدردش |شهعیفر* بقيه رزوا یر کلن دنفایم و شو

 :ءاررصورب ندندهع ناخ ناجاس ناطلس اناا احدارم ناطاس ص2 یارو 1

 هسرب كنا اب جا ددنوقیذوزونالوادیهس هل رض ونجح صحت باو دبولوا

ل اسا :یطصمالال ردشه|تافوهرکصندبآ اترودبولوا مطعارزو ۱
 

جوقردراشملا اقتنا نکیا ماقم عاق ەد هملع ۵ ةشعردمص اكن راتله
 اغا نانسه

 ترضحاشاب دو لاز ردشلوا ید مطءارادرسوردرز شا اف قنات

 ر زور دسحاص تله ر رس مماجمان هاب ر لاز مداو لنرا وح یرابلا ۶ AR جز هملع یراصنابوا

 اثماب شوامسرزو ردشعا تاف وهنا فتح جدو ا نسدرپ زور دشع | تاو نکیآ

 اسا نانکردشلوا توف نکیا دعاقتم لعب بولو طعار دص هعفد جو اوماقم مو هعفدرب

 هنیزقس مگ نکیا طعار دصرد هن اک نام رو هر از تسر یرلکدب د غوا اتسار وزو

 كاان اع اسا حس یدلوا ت وفاضب رم هرکصن دکر تیا خف یزیبتبووارادرس

 هدد کب اشا داه داهرف یدل هاتوفا دعأقتم ود بولوا مطعار دص هل

 ن کر و تافو لز BEN مطعار دص هلعلوا ثعاد هحاص اعد نولوارا درس49 رثس

 لج حار ارحر زو ید نا 2 ردشیلوپ یخدماقمغاق امهاتسد اب

 ۱ ناکب بلحاشماب ر یلا ویی دپا نادوہق تراز رو اا مماتساب نان دز اا



 هی رز ژور دى دنسە رھ نأ م ھل ؛دباکردیلغوا اا ۱ نالواتوف رو9: ۳ ارءاقشم ندنکلکب

 . یسلاو بلح لعب اشن هنر هداز لالج هرکص ندقدلوا باکلا سیئر هل بلوو چ هرکس
 نیا نهق هعقد کیا لیا ترازو عاب

 .1 هنس ناضمررپش یردشع | تانوالبلع للوبناتسا ر شل بات هاقتاغو : هسر دمو
 ٍهجوق اش سا : رفعج ی دیس وا یلاو هرمصم اسان روضح یدیآیماشسداب داماد اسان لملخ : لر

 تاب رس نسح ٩9 ۵ همس رد وا موعزم هلل وا رزو رابتخارب یداماد كناتساب لھ

 انساب لعر ریل عوز زوی دلو م طعا مزو بولک ندننلابا ناورشس ردن دلوشف ماش نکلر دیش اوط

 نور ,صتمهنتلا ۱۳۳۹ رول مامان لح ی ںاوا توف نکیارزو بولا یتاطلساتساب لنگ

 ودذکل شرف ےک قر 0 ردلصالا ینرف همقمح نرقلاغأ اغا فنون واتر

 زدند را دن سال او بحاصماتسا یس رز زوردشلوا دیش كنلایرآ راکتم دخ ارس

 فورعم هلال هدازااپ دچا تاب نس>رزو یدلوا توف ه9زوقط نسکسز بز وقط

 هیاسان تب ودملضو هااتسان نات اان یدر ولور: موم لیاءور ناز ول مما رک |

 یدنفادماح ن ناعدارم ناما بدع یالعاهنعهازواجت رایدپاس فانمهنرب رون مرق
 یدنفا .ندلادعس هجاوخ ردشلواتوف لتر و رم هنس چوآ بوتلو تقم لاس ولج

 ناک اک هرکص ندسولج یدیا یسهجاوخ نیا لق اس یجد هاشداب ناح نسح نا
 ل ۱ ر ا لاصمو تکلجرب راد کب ی ربخندألعر وما بولوا ناهج ناطا ع فحا وب

 حرث هحاتفمو هيا ده یدنفا هداز یا ردیاب رضحیدنفاهجاوخ هجوق نالوا ضوفم -

 یتفمهنب و هداز یا 5 ندنکلرکس وضاق لب موری دنفا هدازلولعم رد ارود "ینفمنزا ۱

 نن اوتف طاخ شعب ید روا کم |ارارم هب یدنفاهحاوخ هداز یاس ناف نوا

 بولا هلنا قافارتسالا بمقر طلا :ورابدو لټ لو £ بودبآض رع هر ه هل :امهروضحو مچ

 هدازلولعم ی نیا رتعم اعلا نیب ی راو ۂف یدنفاهدازیوح ٩ ٩ ۲ هنس وايش | تاوو

 یوجیدنفا یخ ۰ وو هس نالوا توقاي باى هلاطم مفر بولوا یفمەنیو

 ودقورعم تر از نام یدلوا لو زعم هد هدوېعم هعقو بولوا ی عمه رب هداۋ

 نالوا هعدرشااردص یو حاتفمو هب |دهحراثس ربصع ؟همالع یدنفاابرکیز

 یرمق اوفا لوا لقدرا ر 3 هییناطاسیارس نوجگارأم تعلخ سوملسد رد یلتلود
 

 ناملسناطلس ی :ںنفا نجرادبع ۱۰۰۱ ةنسرایدلوا توو : هد هجردرب بولوا ضرابح

 هیهنسرب هد هیدارم تلودادعامندنرکلرکس هامضاف نالوا هل رصع مانس ناطاسو

 یدنفاهداز رظان و ۸ ۳ هس ٩ ۸ ۳ هنس لوالا عير یف ردراشعت ,|تافو بولوارکسعبضاه برق

 هبا ها یللازب ی دنفا هداز دا هداز قا ٩ ۸۴ هنس یدلو توفغاخ نکیایسشاخ لوا

 لوطا نا عدب ٩۸ و هنسر دشلوا توف نکبا ںعاقتم ند را دص یلوط از
 ماس سلپارطیدتفاهدازیرا ٩ ۸  هنش یداپاتانو نکبادعاقتمندنرض
 قدنکلر کشعبضاف الو طانایفتفا نابس روا ± ۸ ٩هنسراپ دلواتوفالءزءمندنسابقق

 الوزعم ندهنم دمیدنفاهداز اشن و ۸ ع هنسیدلوا توف نکیادعاقتم ها هق ویکیآ

۰ 



 یدلواتوف نکبایسردم ماس ناطاس یدنفاهدازهریشمه هنس یدلوانوف

 |ادعاقنم ند هز ردا یدنفادجا یک و ۸ اب هدس لس تو یدنفا هداز ناس ۸٩ دنس

 الوز عم لعب پولوا اشن ن دنس هسر دم نی دنفاد ع هداز لمم ٩۸ ۷ هنس دم تو
 كولس هنقیرط تبولوم ها ذلوا ىس هجاوخاتسا متسریدنف اب «۸۷هتس یدلواترو

 ابهشلابلحیدنوا هداززر<یراص یدلوا ثوف نکیافرصتمهتولوم "هفظو بو دا
 ردبلغ واد وعسلاوا یدنفا حسا ولامع ٩۸۷ هنس یدل واتوف نیا سیاف

 یلج كی رضح ٩٩9 هنس یدلواتوف نکبا یس هجاوخ هدازشس یددفا عزم
 یحاصررغ زرد یدنفا ینطصمهدازورسخ یدلواتوفلانسهسردم ونیز ر

 هژأعسن دا یسضاق ساپارط هدزدس ناسفطز و زوقط ز لیدمشس رطہس گلو رمسخ ازم

 تاطلغ یږیا م دآ باما نیلولتفرعم ۱۰۰ ۰ هنس یدلیآ تافوهدرشغآن کرولکبولواالتبم

 دل وق ناوردراویرامشا كزان یر وراپ دنیا هجرت نګ را یکم بطق ب ودیا مج یوم
 یساوتفاسینعم ندنس هسر دم نګه دافع قیرطیدبا هنسک ل ماکو ٰلاعوف راع یتا

 "دن رمندنآ یدلوا یسالنم هیهاتوک لعیوكينالس ےل ا تیولوم لعد باہر و

 رل كا دما دماقتمهلداهج | ناسکس ندنتپ ولوم نونم
 شام هناسایسو تنی بج رو یس هبشساحمر ردیدیآ سانس تفلو لیتمو

 یدلیامضو هنعماج ناندجناطلس بودیاهجرت ی یرهوج حاحم ردراو لئاسو
 یراد ۳ راما نا یدتفا رداقلا دمع یںلہا هجرت ید ی دادس یاسکو

 سلپارط اعب بولوا یسالنم هبه نوک لمقب رط ردف ورعم هلکعد یدنقا قک ال
 یدبشلوا ین هلبتمهت كما ناسل هلاطا هراکآ هلبااضرمدع لکدلیب و یس اضق
 رد تسردأن هدیط ب یبکرت هکر دشمزاب نفی اقشلدذیدبایحامعرو«حطارفا

 یی ۳ [۰ ۰: هنص .یدل و توف لقدل وا لوزعمندنساضق نوت

 مرا 7 3 هدهرونم هش دم لود یا ناز نیت هد هب رصم راب د ردندراممخ ا 3

 یررحردراویرهتس هدهیالت هناا عا و یک با اتا رداور مع ےس یراوا

 .نفدلعیشب ولوا توف نکا مرا مس ردیوسنءاکآ زجوم حرشم رب هام اقم

 سانءانبایدیالم اکدوحورب ندنانرادیروگلر رتیدتفا مث < .۰ هنس ردشخلوا

 هش زجفراعم یدیاهنسک رب برشم شیورد ردپا شیت هلففوقوا ی اکر ا مادخو
 ناتسوویاتساکو ینفاح ناوب دو ینیرثم یونثم بواوارداف هنس هدافمولع تام دقمو

 . درمو لصلایونس وب یدنف|یدوسیدلوا توف اق هنس ۱۰۰ ۰ر د شمت | حرشیرت
 بپودیاتعانق هلا دعاقت هفیطورا دقمرپ هرکصت دکواس هلع قیرطر دنفرعم نحاص
 ۰۰ هنس یدلپاتافو نکپا لوغشم هنجاعت صاحنال# نالوا لن ارس شاپ مهارا
 لومقمر دراو یر شو هج رت هزاتسلکو هءفاتسو :ءفاکو یراحرتم هطقاح ناو دو هیون ثم
 زوربس ردہٹساںن رق كےوک كب دنفا لع هدازیلأنف یلح حرا دبع ردراطن الایلوا

 .لبنف بحاسصم و درب مشتحم هلبا تورم "یلاوم زا دنا كثر پولوا یسیضاق

 یدیا



 هلع قیرطر دبلاسونغم یناطلسماماع رگلا دہعالنم ۱۰۰۰ هت قرا دنیا تافویدرا
 عقدراوهراب د لوا ناخ ماس ین دارم ناطلس نکیا سردم هداسینغم بو دیا واس
 ژارحا هملاع فارم هلن وب مه نیواک یدیآیشاوآهوان وب یو, بودی تانویراماما

 هز مساوی گرو نەی ںلوا زار رس هد دعا كل ار کسو ہضاف لعدز اتم ندننا رفاو

 یدلپا رودص یس هېر رات !ضعب بولواروهشم هلا هبرغلاوحا هنایماع یضو
 ماشخا Os ها ال اراتسد نا ىس هفناطدونم کوب ند هلجح

 زان هلی بک هبقان هقوج رومویزمرق بوردنب| غاسیی دز وآترفهدراقاک اهن
 ةعشکرو مفر یبراقم دوپ, بیرقهنیسم تالح هداتسب مماقو ردشلواتعابهنرازوا

 وب دردوپ تل آبودانوا بو, وای هرانویم دنمدزد تبا یدشنا ارجو لا

 . حس هيدارملا "لو دلاياشم ۱۰۰ ۲ هنس دش توف ردشمر دنیا لتقیاویح هانکیب هن

 یدردپآ سپ رد ن د هعرتسردص یدیا طظعاو ملاذعماح دع نالداس بو

 وما چ ا یرج قلا لاوق یلیعاو هبقوصانا ردپ دیج یدنف اں د

 یدنفارضخ 2 ت یدردیا تالکشملح بویقوارکاذنو طظعاوهدااینأجاس ا

 شاترم یدنفا مهاربارانات 3 زاد دیا هج شوخ ظعاوقنو یقترد هداز یشانایاب

 یون نابم مس یدرردیا سفت لقتندرزا لنعماج ج ناطاس یدیاثدخو
 یرلئرضح هاسداب یدپا لوفشم هناشیوردداسرا لنس هبواز یراخگهمر دی دنیرش ےن
 رع دتسرم لاکرحاسص لنامآنموبعنو لاحلما یدنفادرو جسیدرراودنرابز

 ردقور عمژ رع نیشن هداف" ناعما أش اشسا : ینطصمهحوق یدنفأنسح ست ش یرپا

 نانلو ی :رکسعمضاف لبا مور کشا تاو یدنفاااب یرا دکسالا ا 3

 خیس و یدلیا بصن طظعاو هنعماحدج ناطلس اشانداهرذ هابشرعت یدنفا هلا ونت

 هحاوخ هک بودپا بلح نتملق كتلودراكأ هوا نادراک لصضاف و ناشللاولح

 ا بولوا مدان هنکب دنا سو ی دنا هللا مص نكتا تفلا هژممداشیدنفا

 ضغیو هداز هلاغج بولوا دی ازتمینبغر را هداز هجاوخ ید !تافتلو تغر لانساوتف

 نیراتعحارم شان هکدتک بودیا رد وا یمن و ارت هدراهعجو هبنشعبارز و

 لقتعمو مزاج ةتسلوا ناز بلطق ناوجهاشدابهکیدراو هب هبنیمرب گر اکب ورترا
 بورد بافت عومماج هیلاراشم ماخ هشیاع یسهیرگاتاپ سز هرکبصیدلوا
 تیاطع عانعم امانز طا ولاا س رای دلوا غراف ندطعو نالوا هدد دم ناطلسعماج

 یدلوارکلاع ینمارکتص نولوالوغشمهداتسرایودیا اداو دنک یارمتمأماو

 ناخ دارم نا طاس ردشلو ر ارج سا نالا نھ یا ا ر بوردنوک املغ هدالبزتکا

 موحرم کردی دنا ماجش میس مافنوبپ رب یواصاصتخا اب یر مو صاخدشرم كموحرم
 سافناوروپظ هلی ینیع یر عن كني اب ور یراک د تیا رع نکباهداسنن میخد ثكموقرم
 هلوبناتتسا لنواسولح بولوار و شموقورعم قلا نیب هلی ا یر ان یراهییط

 هاش اب بوبلغاب نیبرقمصاود فیاطو یفیاظو بودا ثيلعاپارسرح اف بودر وتک

۹ 



 یدرولوار سیم هبلاع تصاتم هزانلوا بشم هب : داعض باب , یدبآورعمهلکعد یس ۲

 بات هامأرا هش رار وضح ندامطء ماح دزا هکبدشلوا نارد ناکرا مجرم هدهخر در

 یرزعلواةلتبلا نالوا لوز عمو ن الا تصقم هدهنطاسلاراد یدیشل وبدا دسنا تلوهس

 دا نما ہک دسودو یدہارا ر دیا تاه اہم ورخ هلن ایراد اسذنا سون تس دو ترابز
 یاس دا تافو هد هنامعستو نیعسنو نامت هنس یدبارارولوا شون امهنراداحاو
 تاود نکا هماع کیو كن اه سولج ین اخ دج ناطلسر صع ثداوح لمس
 تولپرورابقرتومام ماعنا تولوا رسم هلن امه سویلسد بو اقیحنیراسابل ءام

 هر امد رمو یدل رو نوتلا كيب ینلاو كز مبهرک قلا هنس هغن اطیرصکب کتاب
 گلاس یمرکب فک و دون هانی هل اھم یمدخ هباغآداه رو یاب اتش ناراو هیاسدنعم

 تساتلا قیرطب قلمتساب یاتسوپ ءان هنساحر ودنک فناواتامامنا ردفااب رولو

 وایدرو ترازو نغلو جوز یراهیاد هباتساب الال ناکه ندفاس یدنلقررقم
 روخارعم مک كاغا یدلر و یراکلریدنزوا نوناف بونلوآرتفد یرللوق نلکن راس
 یلاوت النم یلهحاوخو ولیدروسزازعا هلکار و یلاغا كول هنکو یتسابجومش یفکو

 ۳ لغ وا ناهح ناظاس عم ناکاکیدنفآ نرد لا یلعرم نک لات | هتردآس وا ا لمق

 ی ااا یشواو نهم هیچ جوا یرکی گر ورمهامو زلب دلو ا نارمناک
 ناو د ناملوا لیلدو ساخ هد هلق یکی ناک ںلک الو زعمندرکد راد عاننامز یراردپ

 هاتسداب : موحرم یسراو یدنلوالنق نوعی ن لوا كابو ك افسو اظ اب مهار

 دب الربا خامس وما بولوپ هجرق هکرازساوو راهجاوخو رااسا نالف ندننامز ۲

 ۱ فور ال یذاججو یک نأ ر وب نییعت هقولع را دقمررب هدر صم ۵س رکا بولراقح هرشلط

 قلیوقح هراقاموا .ندن وامه مرح نزوا نوناف یراتلغو چ بونلوانامرق همقیچ كلوب
 یسودعلبتاخدجت تلوداسارنانس نالوا طعحأر دص اٿ اب ذاهرم رفد ییهطع ترازوهبحوت"

 اتشاب داهرف .هانلودرذ ان وسام شال نکردب !ںیما ماقتا نشا نداشساب از دانه

 کی رک قلا كز هرخالیذأج تودیآلصاحترفت هب ر یه اتسداب :بانح ۳۳ 2 قم ماف

 .ىقىتەرېموئ لاړ ودب دحرهم بونلوا ناسحا هنتسو بنک یمطع تراز زو یكی هرز یم»

 بو "1 ناح ننس الشق دار غار ید رور م یدلودوک مدآ هیاتساب ن زانس نوعادعا

 رب اس یدو اکو یدلا یرهم بول وا فدأصم مدآ ناراو هتلکوع علل  نکروالک

 مهار یاحرادزتفدو مأقم او اتسابدج یروطاس ندارزو ا ارغلر یانو نامر

llدھکا هر اعزنفدو هن رخ 
 وادول رپ یار 

 اعا

 :ندروآ یسهدونونا دفیاسم رقم 2 وا او لئارارب ناشیاموسهو نادعد ءقالقا

 ۱ یر ازت بود !تلنحو هلناقماففنم هلا تنازخكبب نجا ر ددی زعم بوراو هنر ز وارن

 یا | رک یزاغام دقم تپالو نا های تاپا هرصام قام رک 1 تولک هسرزوا نام رکو او

 8 راک كنا موش بوشر | ها رکسعرا دقمر یارک ل داع لت واع اد! ںیہستا نیں این

 ۱ نییدبلوا رسا ید یس هگورارذ یو کو لونقم یفکكنمعالم بوډا لددم نا زارو

 الف .
ie: 



 "هافعلا لع بوردو كه لارا ( ۳۳ ات تابخ رکسعرس نومآ,لاتنم ۳ هرو قال
 بوروقر وباتو یدلپا قارحلاو نالات ینثسوراو رافک ورکه هملق نیل ننراق دصا
 ینهنوط ندر زوازوبیرکسعراتفرابص راتاب ا” كيب رود جوارارکرا داغ هی هرص 3

 نیرساخ لیعالم رارکت یدلرف رفاکهدانزندکب بولیزوب ی زاروا هلک ادا نما بوک

 بولک بارا وطپودیا مح ر کس عر دق كب یرکب ناسا قالفاو لدراو رام
 راک وكنحرا دقمرب بوقمح وتسرافهعلق لها لنرلکد تا موجه هلبا ین هرصاح لارا 6

o a RN GOA  

 a هئا ا تمواقمو رایسدراسک اع رافککل ا زایشا

 ةسدزتم لوعارافک یش انندنغو دلوا نسعدا دمآبولیزوح یزو :كن هبوط ر راي دلثساب

 بولوا سوپ اما هل راع ا كنج مع بودوروپرامغلو ی دلتا هککودش ! هعاق بو رک 0
 بورکهیارا شو اس یتطصمو كردت شود هرفراپ دا با وی هفمقسح هلا

 ىس هلج هل اراک ! | فک تخجل وار هب هنسکب ورو نوع هځراش د هنرلکب را

 یرللامر 9 گام تال 5 مچ ىبى نوک وگو

 لما بودیا هطاحار افکو راپدراقح بوروس كر كلبا ناغفودایرف قلع بدوقرلا نر

 شواج هرق راپ دلتاب هکمر دلوآ بل و بو وص یو سا لب زکندمالسا
 هللا يق ی یراکدرام کیر لاو تلم رز کپ دهع یتقوابا ذکر کدر وکی لاح وہ

 نوعلم لاتو زاب در دیو" ؟تور وک ند هنوط یلخو راپ دو دلواینج > رب بودی مشیر :افک ٠

 یا سیعط هک |دیهتسشاتساپ یتطصم م یکی رلکد درز قیام قم

 حنا سرافکر دق تاب ترود ندرکسهزکشا روشو ش-لاصراهفرط ره 9 ادر

iرکسع ںیہ و هاکآكس یتطصمیسا ول ر رام ۵ رتساسیآ هتک ر 7  

 نلف بویلوق 2 کلوب ممد عج داۋال کفر دس تن ۲

 “فا وا یا و مه نیا ا
 هایسرحو هنوطرهن اموگ هلبار الاس وعمر کشا سرق هکبیزون بودی ادا سا ندراقک

 یررب- ید دلی تراسخ لاسبا هل دابعو تراغو ب رت یراشسوراو نالوا ثلحاس

 یدلواروم ام هکنک هبناج لودر لوا بولوارادرس عایق دلو نواه مس ل و

 قنوات هه کما بوک هل ارام ترصنرکاسعم قم ندزوزول بول روکا همزال تأمهمو

 نسج نوار وىعەنساقت کوکر نرقعسورو ی للر دیوکهعاطمرماو اس اوا ارما 1 ا
 هے زال تامم بونلوارا دصا یلاعرما نوچ ایراضحا ھت مار کو زابنوطو تام مو ا

 ت ارمان دوو یک اساس نیر اهر رام و

ST E ی ا 3 

 راضحا بولیرو هبا اپ. نسحیزو الو انس ها نوو یصن هیدیا كنس ها نت

 یدلک هدارغل توقل اق ندشد واشساب دم :ینلسوبولوارومأم هی نوکدم تامهم

۹۳ 
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 جا موجه هفنع همیرار زوابویدرسمزلب نرغب دلوا یاب یز روع ەر فاكر و دنکرانیما

 فلات اس نیاز وام ص هنامهم هرقساخ ااا هرف اسان داهرفرپ هابس یول

 كنس هعلق ام دقمرکم ی در دیک ارس وقتا دود نوک انوا كاب

 یا هژمط رتس وا قسامهگولره رک صل کد كیا ادا یم لخ ەطەاڭ ولابقهنس حوا

 داهرفلتسوبق اع ناوب دبولوارت زحاع ندتمزالمیربلغوا لوقر دو كس نواز راک بودا

 هناتسآز ی رابماسا هجوم زیطنس ك دلپاادا یزټم رخ هاش بوروط هما هباسام
 ۱ هدابزیدیدلوا بار غزل اہ ن دمکحراطتنا نوسقح ندتلو هردر :لهفولع بوک هنزتفد 3

 بینش همر خزر ذو سک التو كراس هولز واٹس اد رفلتراکدتنامالک اداوم ار ®

 تعاطا هرمالا ولوا رشر واوا رکنا هنتفنوبع | لاثتما هرم نور نمشذل وان ام رو كلر و

 وا نوک هنسارا قلخ كواب هلتعرس بولوابرطضم ندماا هنتفمالکو یخدرانا

 کب دنابلط یر ورا هقیظو بو دیا هطفا ع ندادعا نسهفلق ككل یکتا هجو لء لاس

 ا 2 ازا کد و دزراموا هت ندرادرس هل ی ناار افکایزب نوع ا

 ید یراراداوهاتساب E راد

 ززاما هفولع هعیماسک اب ناسا اداه رو هدن رک دلک هناهدوس ۷ با بولوا نایرمهلب ارانا

 لاغا زاب ںلشاط ەس ايد ەر وتوك ب وشې اهن سدکه فو گر رهو راد دلا هک د

 بوراو سا نگر ابجوقو یشابش دوام یدلوادنمدوسزاپ داوس بو یی لحن |

 هرخالاببولودابدزایراهنتف هک تکی ودیازارف ادوات ازابدتوط هتناطوات :نلپادنوع

 قوسالوا لعاسم هسیا هرکی دارم درس نیا جاسد نیر هفولع )ول یک ىلج

 یرفهز لتملاززمرافح غاص یبارزو ندنسوبق ناوب درگ |لومفهخاو نوع ار

 رب رصملتمرح كته نو دبا دا اگرتوراب رتا ضرع نواس غامد دیشاب كن ساو

 یدنفاقاب رعاتس هکراب در دزوک ۴ ارك سعت تاق ق دلو ض رعذهاشدأت باضقو

 وند یاب كن اتا داهرف نونا یتدیران نر اقدر وریپدنفاالنمهدازدوعسلاواو

 ۱ ا او ضرع هالعاررس هبا اب یخداشنار د داه ردع لواراد دصاب قابا

 هنیوانید كراتتسارمالا لوا ِتعاطا هک یار شو زوراسواتساب دال الا مالک الوا

 كنسک اپ : زو هه ڈا ےک هک دابند رکلوقم ردراواطخ هن هدز سو م دب در دررق مر رض
 او دا دتشسا یولا ایغط كر کم ننروص ید دلوا لعامسم هنرادارمو نکل زلوا

 بث اصوبدتلانعفد هل اغ وب زلوا نک م ماکحا دیش هکهبنرمرپ رولوا لک شم ی راتروا

 ندرهطوا هک هلوا یرانوامه هست اهافتسو لکدرب ک هض ا رد کر دون ا

 روم میرللوقیشابیم اتسو ورا وطال هب ات هبخ بوروتکیرهکب هج هدایز لسم

 یس هلجور هلآ laa النگواومقرومدح الرب شرفآو ندزابگاتسوب انا" هکلوا

 ایدصت هموخه هاپس تقو یراق دق چ ندناودارزو ژهلوادضرتم هب یلاعثراتسا

 داور تامطعا E رو اد > نوا اهب از وا ندفرطره .هسارازدبا

 ندضرع رارکسعیضاقرابدرونکه)هف ندنوقیربشو بوشود لتوک هو ادع مبط

۳ 



 یاد هبسیازلوا رکراکرانوسنپا تمن بوراو مرارزورا ارکت ندقرط من روط نو كا
 ۱ فقوت "و بماظعم ماتم دایر وضح مطا زو هقیقطا یف ل نوک یررادتنزوا قیاس

 نویلسار اک اب شل بیمه لوا هدنراق هزعص هنس هقناط هانسازو بودی

 هس اضف« هملع تراشا ینامسویو یرع کب لحم ل وا راب دتا موجه بوروا شاط ٠

 يويلات هدو رو یشک ر یا رابدتغاط نانا یاس هددحاو نآ بوراو بوس

 ڭىاتساب ۱ دال الو یاب كاسا :لیلخ دامادهدافوغ لوا یدلوا م دعنم یر هنتفو نهم

 لیفت یر تمرکز ات کب یولوا هدرا اط یسوزاب

 بودیارکفت یدو ی دل هنیارس بو اما د داهرفیدلغاط ناوب دو یدنلوا ض

 اا ل ان هدازهلاغح هلي اتسات یا هجوق مسد كنو دنکث عاب هب ًامقثسا ت تایر

 روکش لمم هنزوک لنقخ اثساب ,نانسبو هدیا ضرعو مزج هنس الو یراراداوه

 ییاشداب نامرف نوچا ك ناک ندب راقح یخد .ثانبرزاس بوئلوا الجا هراصخ هر

 بودیا عش یراغاو ی یرامر جال ةع ضعبهاکدتپا تعیزع هرات لوا بودیارودص
 تغار ار9 ناس ةبضقلیم وي در بپا تبارس هنارفا بودا ابرجهلاثما هنس تنم ول

 افنکا لب ااا هراصج هرق ی هداز هل افجو هپ هرغلم یب اشا نانسی هدنراکدتبآ اجر
 تم. هنطم راس بودی آیت هبابنوق و ناسا شوامس و د رد هنت ثعابو رایدز

 نساو, و یرلوا عقدنم هبکلاب هنتف بولیر 9 یرزج نوشیورثس طب داسو نالوا

 رفت نواو پوڼلوا م اعنا ش ورغ كی زوي هنش هرم زیرهکی ندننظام اب
 هالفا رفشقالفاش اعاقساب اه رف هجوت یدنلوا مارکا ها تملخ یراغا قاجوا

 داهرف جعار زو ینو ېپ دی نوا ثلابعت فلاو ثلث هنس بولیر وک ی غار ج ورش

 نان شات رزو یدتیا لوزت هیاتسا دوآد بوقح ندهنطل سراد هل یالل ساب

 هدهانسآ ایا : نجیب یماسغ یرگنیرناوا بصن اقااپ مهارا

 یدنلوانیعت هویاسمهرفس هلبارفت یرچ نوا اغا یشاب رز بولاق
 نکل یدلر در وک هغجسور هلا هټوطت امهم اسو رابوط اق هعطف نوو

 یدروتروک تلخ ایم تر وص هحرکایدپا ماق کاش اب ھارپا داماو

 ضارعا ندمزاولو شضاعاهدنامهم هد E ىن هباتناپ داهرفاما

 نذکواشرکب بور دت وکر همان هئاغتسا هه اسد هاب ط يا اسان :داهرفیدآ ربا

 یکسع هدزعابزوته قدلوا س نق هنجسور ن ااو درم بولوا انهم نجشد
 هتمس وب یر رکسعاباب وو ریذکمج هکلک ندنقچ كتمت در ل یلع ران لیلق

 یلقكر سک مم اتدا ها اتساد ها را ی دیشی م عا هزک هچن و ردکرکربق

ETE ۳لومامبتامزرا زمرک هنسهبو لء لنکوآ كرد هرز وآترهت مامت  

 زانتعا هب و دنکی دهس ژو ک ندچبلق یرکسع هلو رازمروک تعلبمم نزوا هجو نالوا

 "هلنفایس ماکا هلیح مالک ون بودی ضرع ورد ٍرآ رب ارایتخا یتمروط نیل یلعو ۱

 + لس دکراپدز ودب بو دباب اط هباتساد مراد شن شر با مر



 فا یدنفآقاب ند زکات نا رمش هب ودښکی ب 1 هداز نامسو نالوآ مانالا یتقم 11۹

 ض را دار بوبا م دمه هیو دنک شا .هداز ر هلافح هاتساأب ر نممجو اتساپ دم ح ارح لدارزوو

 :مدارمردقور ضرع نوجا ترا دصورگرک ادرس نوچ نوسانلا مامشنسا
 دامرف ییاسا ناسا هحوف بود ردتمدخ ارتش س اكن 9 تلودو ل بد ترصت

 قلناتساب نان نک ں تبا جم رصد لنفایص قلهاوتکس يانورو جر هنیرزوا اتساب

 'یلوق کلا مدارا لبابو هلک ااضرایرانلوا مالتلا عوجحم هلداینوتلا كرم حافر

 ا ,داهرف ماش اسا ممطب ودم هد رکراکیم الکن دلحا یرلکدلپا دم ائ

 نداسا : دواد هدنرپ یعرکب كاب ەش هسنااتاب .داهرف اثار هداه رف لاوحا یددرا لىم

 یا نام رف قلزاب یش ادن رق لوقزادنآ كنف رھن ar هیلروح بوقلاق

 هم تو بونلوا و رم ناز روم ردو یدرو یغم ةبل اغا هی ییابسرب مان یبسحم

انا وشا ناول "هدب رع ی دب ار رام الس كنکوا قانوا
 هت اراد دارد ق ن

 ندیارفس قیتع هدانناوپ بونلوا نامرف قاروت وا نوک ن وا هد هنودآ لغرس ناضمو
 ردایر هقساب هرانوب بونلوا قاغا هدوجوم نالوا لامرف الا بولک یوط رفنزویترود

 لافرف ر دروق بول آ نکرونلوا تحورف ر داجربکر ب هدودروا هلعلوا مزال نوجما یراهت روا

 را و ط یحاص هد راک. دتساهض رو ی وقمج ی رسم هژداحروزم ی دیراعنآززره

 دا ی موجخ اجرایی وط لورم تا هرکصت دکدتیا عیب هللا دفق

 ا هنر نفر دی ور یو جو نو بوقلو ید راتو
  الفنشب ثااضمز هدانا و رایدل, دود رم یس هلج بوبلربوزو رایدلی اوت بوراو
 رقعج یسیکیراکی ناهرتساش تسنا دفن نونلق تل ابا یراتب الو ق الفا و نادفم
 نزوا قوا هعطاقم یلا هل بونلوا هموت هباتساب دج یر وطاس قالفاو اسب
 لوق فلخوم كس :یکیانوو یدلرو کس نچ یر شم د جد قل را دزتفدو لىق

 هادرخاوا كمرکم لاو هام هنوط راما داهرف لوصو (یدنلوا نامرف قاز اب 1

 قدیلومکبنیدشماق اهم یس هتسارکیر وک لقرلوا لغاد فجور بولک 0
 نولعوط لد یدنلوا ترش هاا ا یروک هه نقلا ىد هرغ بولکرز ان وط

 دا دمار دق كب یعمن ند راجو لدراو یټ دلوالتتمرکب هلبا یتبعج لاعف دیرافکل ام
 قالفا اسب نسح یسکنپر کن لبا مور لنلوا لعقلا یذهام یدنلایرمخ ییدلک ۱

 بوزتنوکر يالا هما نماز دق تك ت ترود رسا ردق زومشب ییذلبا دخا ندراجو

 يوروتوا الا نابهیاسسرب یلکریذرکس مطعاریزو یدلوا قسم هبودروآ بوک
 ماو لتطسو زة ذنکوا قشور ىز وک هدنوک یلا شیدیار ظان هنلاوحا یروک

 هعلقزویشب نکا نولوا مس او هراو هس ̀ یکوکز_ یسهنوا بوشالوا هیهطا
 ۱ بک ناوجارافزو وا ص رادقمرب برف هی هعاق ید رولوا ما هد رابکز ابن وط

 ۳ هدقلناب لهجو يىرىك ا لانعتیرلکب قاس هخفلوا عطف راناولاپ "
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 یی رووا بور و نیامجاوماتاب مدارا قیاسر ادرتفد هلنا لح كول تزود
 ۲ ك که دا رغ هرکصت ر نسل دب لاین دات داقرف طعارزو

 داماد نزوآ یی دنلوارکدامدقم ساب : نانسترازوواتماب داهرفرب زولزع یدیآ لننمم
 ی ماشا مط هلا E شب تضرفیرراداوهاسا نانسواسواتساد مهار

nتلنلاوس ۵ ام فلاو ثا اار الو مم رق ات نودا نیا لبو  

 ردض ا بواک هلانسهرغ عقلا یذ ی ںلر دنوک ترازو رم وتود اسان .نانسلزیلس

 یی هما لاض لات «یدلتساب هنکرادت یسهل زا لناعابداهر د ینلس لک تا رارقلئرزو

 برم هلی تاحاسمدا بها .درد دع" ول دک نتف و مادعایمالسارکسعو یفتم

 لازا ین دوجو بولا ی افاع ر م بور لت ار اوتف هنلتق ورفکو در دش! وا لالضورفک
 هراس هو یدلرب ونو امه ظخ هن دب ںوزلواںییعڈاغاں چا یسا دضکرابجور هک |

 داهرف مدقمنو وک اقربی دلړو یل اعرمار هقساب.نوجمآ طبض ییهبرقس تامهمو

 ناجی در داسی هرصوو ی لترات و a ندنرامدآو دنکه هیاشا

 گرا دیر دقوتس ق |یدلوا سو امن دنابح بو ار مت هنتسأب ناجك ناسا د ۳۹

 ندرامدا اناوترا بول دی دلوا مزال كم الجاع هتلود فرط دا كلبا

 تام موی درود اا دمت جرو طاس یرهم هج د یونی هد اردا مر ذق ثكيحوا
 ی یرکسعروم بودیا ماست هی اد دجةلج گدا مزال هر ره هکنجتاوداوهب رفس

 تنا رفنسا خر اجو مق بوشود هنس ول تآهلصابنا توبلیا هعصوت سان الم لم

 ا هک د هن اتسآو یدتکب ول کع یکرسلا یلاخ هام ن دل رب كجەيلك

 مدقم نوڪ ییابواک هغ جسور اغادجا یار یدیرو بوتا
 یاب دنیا ضرعهتلودرد ۳۳ عقاواعم ها اسا : لج ىج روطاس هلعبلوب شكا شاب : داهر

 ماشنیاتساب نانس یدپاراشاک هرفس یو لوقهاتسویدیا لوين اتسا زونه اش اسا ؛ ناتنس

 بودر دکرسیلأم 8 :یشانردراو یساو علا یعر قس یاو تف هنلتق كن اتبارداهرف هرکس

 دن کا كل اب نوط هردو لیصفت تناوتفیدلاص هنلو کاب د ناو
 هنراسلخ ادعام ندنعب دلوا بسا م هرفاکبلاعو لها بواکر رابجباکتس هیخشاب داهرو

 نیراتروع كران |زساب هليا فذع هلن کد در دمق وب م السا ترب غرار دروس ح دق هز ولامع
 كن هداز ناتسوب هلکمزال لتقورفکهرکصن دوو هلوا شیدردبعشوخ زدی دتیاریسا

 كلو اوتف بولین وقعرش تر وص یا دص هل اما نانسوفوادع هم امابداهرف
 .هرکصت دکد لر نوکه ر زوا ها یلوق ماساغا ناوضر یساغارادعاسیدشعت | اضتقا

 اعدلبا ع ورش هنت امهم قمقج هرفس بو روک كرادتودنکی داثساب نانس مطعار,زو
 بولک تسار نکرولکراطقراطق یس هن رخ قاب اسان داهرف للو یلوقم اس نایردن وک

 دکردلوةنمندیزبغرب ۰ یدیارظ ان لعفترم لحرب یسیدنکینحرای دنیا امعباباحم شب
 بوجاصزرو 23 هسنکحافرب اٿس اب داهرف لتراکدلک ت سار هبا شم بدافرف یوق ماتس

 یدلبآ مطق هفاسم بوب از واروکرمریزو لنرلف دلوا لوغشم هدوهت تراغ هفتاط لوا

 كس



 راد دنسوا هبامغب ناو )رد هدر ورلپ دود هیاغوغ هلدرب ر, نل امماستفاراماش

 نالوا تل مانز ورتل بوش هلوبن انس برق بوشود هنیزاعاط هجمازتسا اسا داهرف
 یس هنره ندرهاوحودوقن بودی !افتخ لناو یدلوب لوصو هد هجا یذ هرغهنکلتفح
 هل سه درم قفلواوفعیمرح یدشا ادها هنفرطیراتربضح نالا س لاو هسیاراو
 ۳ |تغارف ندنميم اتساپداهرف بوشب رب هفههوراتساب نانسیدلوار و سم

 نامالابودب 1 اشاد هب رغ "هع لخرب اتساد مهاراد امادنالواماقمغاتهد هن اتىم

 بول ارح عاص ٍرمرب نداتساب داهرف هلمتط اسویدوبم مان نولصروهشم هلکع د لغوا

 نوسلوا نک هسرادد هلذقو لنکلتفح نوسنبار ول ندافتخا ی دنلواوفع ی رح ۱

 لفاغدنم درد لکدر دنوکب وراقمح نو امه طخ رم یوفع نزوا نوم بود

 یاصناولدع یاضتقمفالغ لکولم مالکو نوب امه طخ بواب ناما تار یطخ لوا
 كنکاتفح دو دنکلعب یدلتاب ن وپمظیراغا لوابوت ایا ہد داقتعار دلکد

 رڪ“ ر یکی ب نلشساب هکمش روک لمس اف دص !بودیا ترابز بوراویی امحا بودیازورب

 هبا نام!یب نازابر وز یکین اوک ان یالباغاداهرف یشادیاتسوب هار دق واضق یاضتقا

 عدرا هنس ی دتا سە ەد هلی دب بوروتکبودی|دخا ییاتماب :بوصاب کیلتفح

 صخانرب هلل هداز ی 3 هوااتساب مهار |بورغلادعب یدبا نوک نش: كىنرغبص فلاو

 طح نهضت یلتف سس اهر هوا دم کد ی لاسرا ھی العار رس “هپاپبودیااشنا

 هذاشع تقو واير دنوگ اغاناماس ناب وچ یشابش واچ بو دیا رو دص فب رم
 ` كموحرمیدلبا ناجی یروقوروتسد لوا هلا ناما نایشکدنکخز بورا هیدعمس لاق
 موح رم هراق صنم مالک ی دلوا وو لم هد لنک ید دا اهم 8 وا راوجیلسح

 هبترمیب هبا دعا بوروتک یلغوا هاو یتم دخ ر دقوب لنرارفس معك اس ای داهرف
 یاتسانناح دارم ناطلس موحرم یدنل هاتاف اکمل جوو هانسهط افم راقح

 نوردهداسول د فاص ناخد ناطاس نکل یدریل تباجاعادبولس یردق كموحرم

 بور ویبداقتعا تاک من :صم یبم هضرغ هلل وا نظفت مر:غز وذه هسزایداو هع دخ و هل

 ك دنسر ا قالفا تاگاساب نانس هحوف 5 هجون لیفت ی دلوال و لاوحا

 شاپ مهار جهات هی لرشهقح هنسا ارج اتا دوادلذ ر نوا كنس لای ءذفلاو

 بوک ندندسردقاوق قلاحندنآوبو راو هن هنردا اشا ن انس ید شمل اف ماشم ما هپ

 یری کروکنمرای دلوا لخاد هب ودروا لترخاوا عقلا یذ بوراو ند آر غرا ز هو ند یم وتس
 هل معاد زو لانعصت ات هجا یذ بولرپ دتا ماغآیدمشلوا برق هن راصح کوکو

 اسا ںچ یروطاسوی هشزحاثساپ نسحیسیل اوهر کس ملا ابا مورو بوک هلبارکسع
 نل لیبعت مس هطفامیروکیرلکد ىو توك اتو هلوق غاص هل یلوق ماقس

 خان هاو ذ بوتسانیهفحصسور هد تامهمو هزاح مجد ۵ خر دق هعطقی دبنلک ند هلأتسا

 یسوراپا بولوا دشردرازهشمم هک ی شاب نارکولاق و ی دلج وکی د ندمکوکر نسی دب نوا
 رلاوارف هزاغو یدنلوا لوزن هراز هشوم لوا ی ږی الړم ترو د شر کوپ ن دناو یزاغوب شرکوپ
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 لار هاطیرابلارافکب و وقزوت ندنزاشب شر کوک و نر

 تب بویلخاب فص طعارزوراپ و زر داجبوکروایرانالغواتآ

 عاطو بوتودنآزهشیم یس هه :اطیرکی بو هتسود رهت هات نالوا كترلکوا

 بوپروب مالسارکسع ندلوپ هئروا رپ دلب :وطیرافک بوراقبح بوط یا نوا هنٹساو

 بولپرقرفاکاور اید زتسوک نتروص هبلغبولپزدرابوط بوروس هبورککیبعالم

 نارکولافریزو هدامآرکسع هج واب درو ط لنکوازاغوب هل (قلزاشب ر یسق اب هدرصع توو

 تکرصو هلغلغ بوقاپ راشن آكنزافوب شرکوب رافک یدثیازارق لنتمابیر كندو د

 هکردر وطسم لر اونلاذ4»یدژارر وسیراسومامیالارب نایک هار اقارب اا

 راک ی ال آرب لق دنلوا لوزن ی دیا لحم لق ات ولنامروا کښ رق یس و وکن ارکولاق

 ننراکدروهیاضم بول وکو دراي چک فتو رپ وط هښ رغا نامرواو واپ یل شسابهلا ة5 بوقبح
 ابا ارفاور سعات ؛ نطصم ەدازاساپس 1 اسا ر نیسحاتساب رد حا ٹاپ د درو طاس

 راپداچ کع  هنیزولمسل ن نارک "رضای دلوا لباقمهپا دعا بوک يور وک
 لوب لنامرواو قات روب رم لح نکل ] یدنروکهبلغ هحرک هل توت کیا نیا فی

 سا : ییطصمواتسار ردیحو اتسابیبسحو حورح ن رویا ارحاقأثس اب درک لا فلا لوا

 هک ساوش زحلا دصح نتفلا عرز نم ی رضح ظعاودرس راپ دلو دیه بوت ام افت

 ل سكه لا ا ندیارو ودص ینبم هضرغ ندودنکه دام تسون لاس لوا

 بولپ يا ندنشخرو یدشود هفاشرب بوح ات خدو دنک غمو یھ ون كرافك ,بولوا

 لبا مور رب مان نسح نکرروط هاک بوروت وا هاک شر هود هش ,دبوقیج ندن و كغاتب

 لسا یأتب نسح یلدو ورم یدراقسح ندق تب بولا هنس هقرا بوش را ۹

 هتک ک لوازاسک اشرافکرارف یدمشلوایش ابیلد هیاتماب دارم حوت رک ص بولو راهتتسا

 لکدنلولعیوراببوشالواشت 1 اهنیس هنزو لمتف كل بر لنزوا رب ول نیش

 ُ وتود هلغلغ هرکسعیعلوأ لس ناخدو یدلروکرب بوراو ةنیایکرس توراب نالوانلرف

 برکا شرر ول دیدنآن وس مالسا گه رک ارافک ی دقبح هقافآیسا دص غلب بلک

 نآدغب یرکسع رفاکزارب و یدراو هسر کوب هم اراغلپا لاعق دب لاخر ای دنارارف هلا هک

 هلغاواثانت تقو نلاتقزوررا شب ارارقهد شرکوب بو دات نیراودرواهدعب یدتکه نرس
 نوکی بای دنلوا لوزنو تدوع هی ورک ب ولوارسع قاراو هب ارګ هنتساب هت وا ان امرو|
 تله |یذهلکمرورهخ ىغبدراو هتسرکوب گلرافکر ابدروتکل ید ندرافک بونلواثکم

 ايعا بودیا لوز هیارحم ورو رم یدنب رد بوک, هد رکسعاتماب نسح لنز کس نوا

 هیلگ یشرکوب لاک راید ر وتک بور وس تاناوبحوهوبخ ذو ریسا بولءغاط هپ اوت
 دوراا بعص نالوا لئر ونسلدرا نوبع ارارق ید كلنا ی دراو هی هننشدووخرت "بودیآ

 هژبارکسعتوک یدرد لنس رکی ك هجخایذ مطءابزو یدتک هنین حراغاط

 ۱ مصو رنمو بار هنیراسداک شرکو ی دلو ز هبار جت بوراو هر کوب ا

 رایدز ولی اثر وص بو رهقیرابیل صو یراپ وط یز دلابنانلوا عضو نزول هب قو یدنلق
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8 ۱ ۴۳ 
 1 بو مس نایلون ارزو مسی راد یاررادرستروشم
 ر لوا تق شم ثعابیراناممص ءو ترو دک راب ره ندلر مس رفاک یزاش الو نادغرو قالفا

 هلق تاانارب هقساد یونلوااسدعاق خم موبلا دم نو ںیا مقر هیلکلابی رانو نامه

 بودپا نظ باوص یر و زاتلوارضاح لک لید هنلوان هعلقرب یس د هنب دش رد هتشوخرت و
 هیاشاب دير وطاس یااباو یدلر دن وکه پ هنا ةسآ بولب زا صیخائراپدرو رارق
 هکی رتسانم ار هدو و ر دنسکلا بوراو هنشسوراو شر کو هلا نابعا لج مطءار زو یدلرو

 راپ دليا ترشابم هک ا معت بولا هعارذ شیر ر اصح تاق یار را هعم ی دیا یر هعلق يدق
 هعاق هدنرخاوا كن هجش اید بونلوا شر اس یک راد ٽامي مر اسو هت سارڪو

 رونل وارکذ هدلاس كح هلک صفت ی در ا همام الت وک ییا نوا و یدناوا عورتسهنسان

 سورگنا بولوارادرس اتایدج هدازاتاب نانس سورکنا دحرس ردرافکتکرحرکذ

 ۱ هل ات ودنددار ةلب نوراو سد« لاس هرغ كلا اوتسهامار ومام هنس هطدا ج یلحرس

 یسودنک تو ردن وکر اب ول هدحرس ءالقفأر E بودیأ رابنأرد ی هر خذ ن 4

 ندوبو ساویسو نامر ةو هتسودو یسلکدر اکی یلوطانا ی دقمج هلم مان سالکار

 2 ا اواو ی راد یرجیایو یسیکت راکیراوتکسو باجوراوشمطو

 یر هربخ ذو بجا و مراردروت وا بو دبا كن رد ل ښی دوب یکسا یراکولپ راسب ناب ولعو یی چ
 یسکدر کی قناب و در دکج هلکه فرط وپ یروبا بو لوا تج كنبلارق چک £ و یں لر و
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 ورق كير کیو هدا ر دق كر یللارافک نرخ اوا لعقلا یذ لعب ی دلکربخ نداٹاپ نابع
 اواو هرسام وتا کاو
 نالوا لنس هطلاقم نشد بوملروکلوقعم قلراو هنمشد قلقوج یدیاراو نجار رق كرم
 زالبا هعفآ دم همنرم نک هککودیب ةعاقو هلوارضاحهدا دما هکراب درو وابو رو هفرا هغاط

 ناب ففف ها یذ* هرغ ناتتداندغمارت ارم و نور اد روا تیام ساک

 یسکب رکن راوشمطو اب نانس یفوص یسکب راکب نیدوبو ردرادرسک هدازاتسام

 اتاردوجتیسیکب راکب بلخ واتساب نسحی اب یکی راکیراوتکش واتساب ںجا لعلام
 ةهطاقم بواپراو هنیرزوآ نوغر وتس وا هلی ارکسع كيب نوااساب : نافع یدکی رکب قنادو

 الات وز وا شکن ترانو لوا ثنحرادقمر نوک ی ید او رابدنوفهنجفد

 نادرکحقیدلا بو دیا موجد هرافک سا نانعیدلزد تاق ردناتاف بوّقمح ندرون

 هلکاک تشهد مرافک ندنرلکدلیوجیراب وطنالوا !هلبناج لواو زاب در دقار نس هعاق

 4 لیصح تأرح راع راکد اب نالوارادرس نکردیکبودیآبیترت ینالالوک ی درود

 نامهیدشمروتو دنک ی ولتسان هغآرفتسا نن هقرا تآ بولوا لقعب الو تسم نوجا

 بودی قلزارد نابز یلزارا كرکسعو زاغآهنعلو نعطراتروک ید واب و سوب درانوسیر وب
 زلیدو رو ودر دکب كلوا ن دک س ایز )ورم ثلویضسو لکدلکراسوام هراتساب ناذعواتساب دجم

 یداوا دیمشاتساب نافع هلبارابزاخ هم بو رس كنفوترافک یکی نی دلراو هن زق ناد هد
 ییدبیاط بونلوا هجوتاکآ یدیایراسزتم كرافک هکهییاطکپنالوا لنسیلاب هنوط امد

 ت
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 یوا لومَمم یھکو ا لک ام نالوا كن ارل شارت

 اةمشراق هنیورپ هدنادبم رکسع یا راپدبر و بودپا دا دما ندو ات رافکل 1

 ۱ بوردودز» لعاب | بولاص ی دنصر کس ءرا درس نکرولمن ا !تنفنو بوط نولوابرق

 یار رای دلیا رابتخا یو ند وورارف ید یژاش هکعا هح ول یرغوط هند وپ

 هلج یدزو نیرارداح بواک هیودروا هګ روک ینعیدلوا هلو لاوحا " دت اپ, نشد 7

 یر ردات د موحر ۵ ءنایلس ںاطلس ہک یب وطندراو بودلکو هش را هبرعزوکوآ ةلرغآ

 ب واک هنغ انوا ا عر راد دتک ی رغ وط هښدول بورودشسوو یراز وکوا یریآ

 متر وا دمو تاد ولرو اب بوم کود ابن ۱ توق ید قوت درفوب ASL وا هکیدروک

 هبیقمت یرابرارف بودی لج هبهلبح یضوو رف اکر ایدتک یرغ وط هند وب بودی

 ندکدلییبفیداوا سفنتمرب یدلک ق ریلپوط یرارداح ندقارا بوبلوا دمقم

 یابر لفاخ ندنلاوحارادرس یوق یلوطایدشآامغب بول وا لحاد هژرداح هرکص "

 راکد ل وغانا كس لع هرق ندعس هل سلس لغوا ها یونس وی 3 دیا لعرض هومیروتسآ

 یاسا بوق > ند هعلق هلا جابر وچ یکیار هلغلوا ندنسادر اك اساں چالالی اک

 دان ید /هابتقو نامه نوسرو ل هللازسرروط هینزسیدتک ااا ۳

 فتو نو ص هالا ای و اب اق رکسعیرا وابفار طا بودیکرادقمر

 لیکیم رک بوو اوا ريم هدنراک دی رابا لداعلق یبراقدلوا یرکسع رافکراپ تن

 ههم لنءزون ها هج“ لوا اید رک هب دعاقیرورض ن هله بورد ا هریک هب هعلق

 یدیشمرک لس هداز سا : یه یک یل یدلوا مولعم کیدوکو ارزوي رود 04

 لتلفغوترشعو و رافک م اتسوفز وغال وقرا 34 هزس هباشاب دم كس , لعهرف

وو یر نوا روبصح هدنررز ك دیک وقیح هل تيرامدآ ار دقزوییکیا ر کیا
 ل

 قسراقجلنباو اوج اا دع یی درولوا كراس رو هل ه رولقدلوا سود ام لغوا

 یسنرا یدربوب ا یاو در دلکشم ri یر زید یرتل اعم یا

 هلجرکسع یا رمآ رای دید !هییا هل اکمن وسلکڪ وږي توعدیس لع هرقرافک

 راد روکلوقعم یتسمرو باوحهروک هلاح یاضتقم بوراو هکس لع
 ثیدرومآ حافر

 دحرس هکنوعلم مان شولقم ینلاد یلاربح راو وارايدر د نوڪ بوسوقیا زوج
 هدا

 هل |بوط ط حاغا ن رس هع ید( .بوآ وا موسوم هل نو وادع همالساومولدمو فراخ

 ردوا هم در راو قلىش موق یی دق هاکرس هگن دیدهکس س یلعرد + ,زنخ نالآ ۱

 عزب لنیاوح ید كل. لرد کمر و یی هعلق هلا هر ون الواو اب هردمل ایعوهزس

 یسکیر کد یلوط انالعیدبا قمو مدراب هپ هعلق یعس گراذآ یدل وتو

 رک ردامهدنزکو نو رفت تب جوا ییاتسا دو هداز اس ا یسجشو N ا ںی

 یدلاف الع مب ڊ یدئا طبض رانآ نی هادا ود دنا هعلق وس, و کز

 کود هعاق نبءالم نو هروقب وطراب قرفیسربا کدو
 i هک

 یکسعهوجو یدلک هنیدویاتساب ؛ درادرس هکنوح یدلاو هب هبآ هنس یسا ا
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 ی رامدآ هکمر وسرکسع هدارغاب بولو هباتساید و یاب ا قناب نواشاادع:بولکهور هه

 ۱ خاوبو در لنصر ۰ هرکصتدنعو وقو تمفمک ږیرارفاک ك نملا وح ل واو دار ی رانك

 رح قوح یف بوت هرد هزادرمزکسع نالوا نع ارات د اەزضاغ یهاکهنزروآیسالغلو

 بوروسینأناومحیراق دلو هد هرشط بولودرسانو کاخ بولو سو امرافکراپدرومودرفاک
 و ا لاضلاضهیالیتسا رول وازككفة دندي هو فلاو میراهنسراپدنک

 ۱ همز التامموب روط بو براصح ندبشخو حاغا لش رکو اث اب نانس معا رزو ەت وغر

 وف تركنا مضو بوزاب ىلغوا لوقر فنك و یرجملب رفت كو
 0 داو یکشرکو بوالو یلاخهلکما رارف م دقم یقلخ یدراوهتسارگ هت وغارت

 ۰ هامور بولبسک قدنخ قمع یف ارطاو تاق ییا بوملتساب هغعاب هغلق ندحاخ ا

 ۱ بواب رو یرامجاوم وراخذو یدنلوا مضو رکسءوتامهم وراپ وط یدنلوا ماا

 ' لانو ؟ قی دنلوا لوزت هلام یلوا ی تو نوکیا دا نوا هرم رفصهام

 یسادصراپوط ندودروا یدلراص هپ ةتسوخرت بوقیج ند امرواهلارکسع لاعفری
 ینامعاراسوکبیوقو اتساب لع نالا لذا بول ارقوایوض لوک واىد رو دانا

 بوړږاقارحا یار یر هبقبودی| بابک وٹسراق هشت آ بو اش شم
 ننرکدشادا سا بواکناد رسیزبخ ه رضا گلد هعاق هکنوک لواو یدنکا تولنکح "

 زوبحوا ندقلزامر وا برق هنراه کلرنم نگر روط پواوا برطبضممالعسارکتسع

 ندىیاصم باعث لکم ود مزهنمو حو رج هل لق دراو یرکسع لزا مور بوق بحر فاکرفن

 هرادیرت لقدنلواتر وشم لنیابتدوع هپ هعاقرارکن پولوا یلوتسم تشهد هرکسع
 رخ اسورکسع بونلوا نامرف قارت وا نوک شب نواراب ناکه سرکوب هرخ الاب بوملوا لا
 رامدآ ها همش N وام رار ورمد رور تفلوا هند زا كمك هح دقهرات

 نر کو لکدلررکیبنلوا لبقرت یسارهویشالن كرکسغ هکدتک بونلوالبعت

 یرابصح یراق دیاب ب لوا لمع هل هبرع هلبازهن اخ هبح بولیکع راپ وط ن الوا

 وار دنکهنفنام یر وکب وچو کن لبللا فصت ق الات لاج نارق بودیا قارحا هلن دعو
 یشان ندقلنقنساسو رای دنیا ارت وا نوک وا بواک هب کوکرب بوک یزاغوب هلا راغاپاو
 كج ندومساو هیرعر دق كيب نوا بونلوا نییعت مدآ لبر وکه لکی یا اضتق ارم د وس
 ۰ با ودوریساو هبرع كس هجن بودی قا هر ونص لدرا مالسا ر ؟سعام دقم ارزهنلا

 * بولاراجت ییانغایروسیروسیدیاراشمبا میب هل صبخرهدودروآ بور وش
 هڭ اد سمخ لام ند رنک وروت 9 تو نیمار ارورم ندیو وڪ هلماابتسارت

 ندلاملوا لقدلوا مولعم یکی و مع راشکلاض اخ نکرد ی امم
 یریعلب هوا حابصی دلرونذاهرکسع هلج بوک طلا هجا شاب نانسيولمک

 ندهج ازم یدل اف بولنکود الر قل رغآ ر اسز ونه بوک ی را دق مر كنهن امف بج وزا و طو
 ۱۰ . یولوارهاظ یراپالارافکلنبتولصلا نیب نکبار ٥و لفاغ ن دنر ر یکرشخز ور قلاتر وا

 . . رایدلشاب هتراغوامغب بودیا موجه هراقلرغا ورابدر وق ر واط هنسارح یکوک رر بواک

 ورک ۱ ا



 بوط دز ابو 1 رو ندنسملاب .هنوطیل م ر رخ امد ها لب ال !هدام یورکرو

 دایرف بو دیک هب ا یسیدنقا هنوطكر هپ د هللا د دم نر زوایړ وکرابضعب بولیکوو -
 نالوارذعتم یس همک هفر طو ندندن اج ا هوا كب وصهدهعفدوب یدرب و هر ا اهح ناو

 ی دتقا یکن اور لمس نبرلاو بوس وو و ناما هسفنتمر ںو وق جاق نامایرافکهمالس ل ھا
 هد هقایوسراق یک |كانس هغ اط یتقا بولوا فاتومیاض تقلا” روا سوفن كيب چن
 بوطو ی دلوا ره :مبوایسکق وک جا هلن امز او درف جش هلغاذلوب

 یس هعلق بو دبا قارحا نبعالم یسوراو کو کر بولوا نشد بیصت یزنک | اره اش هبحو

 کودنیاروهتلکراترمار هو نارو ترابمخو ترسم هود دلت ابهکگود

 ری رادقمو ن اضحكنامز لوا یوکرراصحررافکیالیتسا ردشم الو ,عومتس
 لنجمانول ننی ا بول ] هلبا ش یورو یوو ءا ارفص هام بوکود نوکجوارافکلیذایدمشعابق

 نادخ تعاطایدلتسا ا | هیودرو |بورو دود یوا وط بو دا ماع ل تق ینیلسم نالوا

BEEزاغرا ات نافذا  pele AR r 

 هلا یناوضر نالوادترم ها لا٥ نالوا داسف ثعابو لیاف هتعاطا ایاعربولک هب ادق ها

 اعدتسا NE ارمآهوبلادعیو راب دلوا لفکمهکمرونک

 بولړوا تردې جوتو نیغلوا غنم ندنناسل كنبراخاوحردنم لانس همان یراک شبا

 شوغزتصار افك لس هجا ذ همضام "هنسرافکد نوغ رتساراصح جاست یدنلوا شامفا

 نبرساخ لیعالم هرکصت لق دزوب یرگسع ندو ناک هښرار ۱

 ترورض وفعض همالسا لها نالوا نن او ترشمابم هککود یراصح هلا تدفم
 یفص هام بولوا زجاع ندتمواقم هرکصتدل ادجو كنجزارد ور ود هلغلوا یلوتسم
 رادقمی الا قرق نیل سم ناق ناقبحند هعل هعلقراد لا اسد افکی ی ؛ولق همهرو هلشلناوا

 ینوغ زتسوادارغشوراصحررافکءالتسا رای دنکهنفرط نب دوب هل بولواراوس هرابک
r 2 1بودیاهطاحایند ی هعلق بعص مان دارغتسو لن رقرو رمراص> رافک  

 .لنگابودباهرو يخدراناهلایت امخ كناغان ان لو زعم ندنفلاغا یر اب نم دوو

 ید لش شو هقبش و یدراو هلارق بولوا دار ماغآ نامعر وفسم نم هود قلخ نالوا

 یولعم غودلوا یس هنرخ تورالننلارارک ندننامز رافگاقب اسهدراهعلق لوبولوا

 بصنو شاب نانس لزع راندنکبول لب اراک ید رافکبوریوربخ نافک هلعلوا .

 یازبمالمالسارکسع هد ریو دن وس كن اش اب نانش 0 الفبناج هکنوحاساد دچالال

 هنیدوب بوت آ ناج كو دنکو یتیدلوب رفظ كرافکه نوغرتسوا هلببمس ییزابج كنملغواو
 كلود نارا ومالسا لها ندهفدازتم تأصمب وک ی و یتیدالوا ارداق هشبارب بون ايق

 كوالا مر لق دلوا هاش داپ روضح ضورعماب اضقوب یدلوا نایرب یرارکج

 .ترادصماح بولوا لود هلبادرط هب هرغلمو لورعم اساب ن انس لنسنلا نوآ

 یرغ ندنوک یی دنا سویتسد هلغلوا ضرمهملا ومیاشماب یدلر و هیاساب دعالال

۷۳ 



 یکی ها ماقم ماقاسماناتساونانس ترازو یدنلوازفدنقفو عش وس هزاتج , . . هبودپا تافو ینوکوابوشود هتارفند هج رس بزویلوارسیم قمراو هنا د ۵ ۷
 هنلتفاسایداه شنودلوا ارسلم ی دی نان دما كلر و هرو دنکوامهر هم هد رال: ںیہن عقد

 یدنلوات ازا هل نامرش بورود دمعم نیغلوارکل د هیوگنک هات دار نوب رلوا ثعام

 نفور, .لیدرومارب تالوفاتساد نامس م اتسداد بولوپ هجرفیرانمعم كناتساب نانسم رحال

 هباتساپ نانسرارکت را دصر هم هرات ااو دردرزو شع | لیصح تراهمهدنرازو
 اسار لانس هعفدوب ی در او هلاوددلترخاوا لوالا مر بولک هر اغل ند هرغلمراپ دلا تانه

 مهار اة قاشململاع ناو دهکندرا و هيه رمو N کل هی مهار نا

 نوردنوک رلزادرس .تسانمان هبئاح ره اکعلماقم اف بو دی باتعان باطخ هباتساب
 ۱ فاصم هد ید راک لاکن اوژ وصو لاعندندمسلاتقر وما كدب دلوالالتخا ثعام ْ

 كاتدا روضصح ید هعف دربو (یدید ردشلوا یئ هرات نادکلفع تافو ندزرهد لر وس

 یزوسو رکا راشد شو نام لت هه ادب نر بودی هدراب تکه لوقمر هنزو
 ما هیانوا قارزم ل اشلقرص هلن او دنک بارس یاضف نوسلکهسیآاتساب هاا نیر ونس

 هنتفر و هدرلنةو وب شهکح بوشر اب هننما ر كلناتساد مارا لو امهر وضح

 تحار یییرغامعاو راک[ تنوشخو تبشخهد رانورد نددسجو دقحو نرو دکو
 نانسهحوق ان وكت نوکریارخو رفسب ناهجهاتسدامب اتساب نانسبیغرت یدمشغا
 هیا دعا زوم مه اتسداب : بودا غ صرع یا كىن ههاسداروضح شاپ

 و :عار دصابن نو یمن رد لس نیت ارز رد اس نره امان همراه

 هنترا دص كد نالوا ماقم اق لتلود هناتسآ هسر واوا مطءایزو هلوایرب ندارزوئاس
 ی ا نوا یی دت ار صقت لمر وکت اممبومغس | نرغب دن غآزو تولوا بلاط

 لؤاهلوا لوبقم نمد اش بواواتهاذ لاسح اا هسیارولوایرب ندارزو
 ندسسورع | آرم نکیدروکشا بودیآ فوخود هطروک قيال هی یمطع ترا زوندلحا ِ

 ۱ ةا ندقلوا هلت هب تر وکتجافضت تولوا فا وک اشو نا ارح هو هکر دلاس هک

 تعزرع ۵ رف تادلای راك و یک ی رلذرضح ناخناماس ناطاس زکبدحم وحزم

 Sa A هی هخاصم دک ًانلعب بولو ا بیس هتاحو ف چت هکات كر وس

 ایفای دلا یش چاو اوب وب ی د درشمود فوخو ساره هنید یا دعا ند هلورسخ
 ً 0 وی مه قایاتسر وشک هن اهجنیطالس بولوا ناتسادمههرزو ید 9

 هداهح ییاتسداب هدرا ت !قددصت یرزولاقم هلدارب رقت ینا اضفداهحوا ارغو ىق

 نا نی.دلادعس هجاوخ انالوم ناخ دارم ناطاس لم رایدتال ةهکنکهرفسو لژام
 شزاوزونهندتنطلس نر بولو عام" هثسوگک مقم لع لغواامدقم نام نخ

 همذآ لو الا یک یونلق هداعا هنلوا ماقمدش هلق وشك اطاسللاو یدیاشمابلوا

 زداصناب رحاضف نأمر و نکات رفس مزاو او ] یدمشنا 9 ماسه راد دز تفک لح و دقع

 ۳ ا اوآ یدنلق رومآم هعلوا نویابه پاکر مزالم یدنفان دلا دعس هحاوخ بولوا

1 

 حر



 شف ناو ا اا ولم هلا ۳9 E و 3 ۵

 هددارفاب بولفوک هدا تتم تماو راق نوجاهنزالتانهمزاسو نوتا نقلوا
 فا یسو هاا دارا اح ی دکب رلکب نامرق یاسرادرتفدنالوا هتتراطنهرتعز

 را هنیفسو زاپروک بولیردنوگ هبلعرماو ادکووم هوا لع ناهدگ یرادرتفد
 هب در ازت مو اتساویذلرو ينحل "یراما رضاع همذال تامم# اسوۋلزاب:وطو

 "نامرف "نوف لهحردهینسا هد یاش اما اغهنحو راقاتو ایرنم قلعتم

 ةلاغا نسخ یقنرط ریدر وحار« راد لاغب و لانج ندیحلاو لاو مر ید
 هب درره مزاول كرا دن بردلوأ | رشراپس ەدوجوابحاصدرم ما شش واج دج هداز لع یر وق

 مطعارز ورز احر رشم هجو اتاپ مدارا | ترازوو تماس نانشتاق و یدنلوا ماتم اقا ۲

8 

 اشبارد داهرفیسی روص دض بولوارخآ یر۴ نکپایعاسودخهتام مراح اتاپ ناس

 كاان فلاق میرا هنس بویمراو هی هنسرب ید رم كن ودنکا هرکس ناف

 لسا نیلرامخومق انسان |قملقهدهمفوص الایزام نود )اتاققا را موب Ee شم

 :هیاتساب مهازا نکیا هانرزو هداج ناب رت عماج بورا وشک( نرادصر م اغآرجا
 ضب ورا غویدنفا نب دلا دعس هحاوخ ندماتهیالع نانلو ترانا یدلبا ماسق

 نبرقوبق قمر, یاماب نانس هرکممن دق دنلق یزاماپدتیا تبنت خاص م هل لواارزو
 یدلک هنیازد و دنکاشاپ مهارادیدج طعارزوو رابرت نفت هیر ییدنیاپ "

 "نیو روس هجاو از زایی جا ما اف نا انا
 هحاوخوک قوا دیو نا هیز یادم يمهياتساب مها الا مش ایرزوآ

 قنس ها یرا )ای هبوط تلح لوا ی دلو نیشنمه هلل لتعار بول دین یدنقا
 كنار قالفاز ا سو كلام لا هلن بوتکم ند اشسا نهم دین نالوا
 ناشلاعرز و هلا ناهح ؟نجاوخ هل ذلوارضاس بو اکیا همان تمار رضو یر رضح

 ةى هلکاکه ق ذقمح هرز و تن ̀ یخ د هداز ناتشوبمانالا یتفم هاك ای ع رام ەغموۆۋا

 نواب یا بو ږی ارارق یکسرلبج لءروطیکیاوا
 هجاو حر دغاک اکبوروت وا بن رذلا لع ید یر

 زات ی ںواشم: باب ليا هنا هوزاغآهتعارق 5 هلی دوو <
 باذ هنفالخ یدنفا فم تلذبتاصرببدت یاس نار
 جو لاو سنشیفرط بو باس هیشراوهفنانلم دو
 فالتوتاوصا | مفر هليا تیهونغت بولو عوقوو عوي کن هدهشقانموهضراعموررک
 یزرا»قالفا هکنوح هکب د لیشمر و تاوج لهجو وپ یدنفا هجاوخ ی دلوی داش تاریاکمو

 او ا ات | يارجىافەتشا لاو
 یدنفا یتغمهلیزابرلبوتکم نزولا ونمو نو بلط نهر لو تنم نویاتالد
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 ناو تو خرد لقدصضخ تنلمات یایلع لیملکد تا مالعا ۱

 نن ولو بعاد لا رطب نده روکص یا ۲ ثلیدنقاهچا اوخ

 قناری دلبلدجو از بج در دکرکقلوا لوپق السا هوى دعه كلان

 . هليل ا |یرو دض تکرج یداع مار غم قجلوا یدامم قاقسو فالش بوملوا نکم

 امت هاله هشقانم لکه دین بولوا هجوتم هرزو بوقلات ن دن یدنفایتفم
 نب د هاوو وب كنیتنفا ینفم یدلوا هناور هنس هناج: دهیلبا كرام یزکناقم
 ی دغا ن اکب ودیا قایانکلا سب دیک ؛فولوارویضح» هدایز ی شفا هچاوخ نص ارعا

 كرت نعي تفلا 2 E مدادنا نسال وادار تروم نوا باوضراهضاوتمارق

 مان لات راشم نسج بوو ا یسامصم تاود ند ۇنى الات روم

 بويا تا شیب. دو ديمبسانم مث 99 هب هیمالسا تش ئ ںیم زالوا هبسنلوا تم لی

 وب در ف هب وجا نا هبوجان ناک مزال زارا برک او لاضهرک 1 بودبآ یسودنکر لا یر: دن هرکص

 1 .مالساهاسدابهجوت یدتک هنلرنم بوقلاق ندنآ یدردزا هاچ سوم: بانكلا

 لصف بونلق نهم نامر هلا بسح نزواریم قايس رفس مذ اول نوح یرکا « و و رب

 .دعپ لاو بونلواب بص راغوط نان سد نوا ھنر ثب نایضمر هام يلوا لاد رام
 ,ےکمرکم لاوشیدلریق ساراس ای دوادنوپامه ځا توا ب لک ندر امراثآ اديعلإ

 بيتار ۽ هاتندا د پونلواهبیتیایالآ ۱ يطء ديني ا ۱ موش وکی درو هد یمرگب

 ٠ هیوقیچ هل ]نواب کیه دّنلاو دیمعناب هللا کوالع هلو سین ترصنرکشز
 ۱ هجاتداب ارزولا لجون وکره ئن نقاد بلا نعشهذرللوپید زورا ت ترمن رفس مرڪ
 و الا دیش لوصو, هب هردا بو شلزوس رام الکل اعر وما بوش نی

 یارادربض> : .ناشیذا اهات داپ ا ۸ هفس ایا لغو یسیخاق هردا ی دنا دعم

 TEN جۇ هم اج هلبف نییامه ن ۲4 وم بودن سح اک!تیمانضق لوبناتس
 یدنفا ملا دبع یاس "یضاق اشمان : نين مدام اقماق توذیک هل واتا یدنوا

 هک ازاسب عدقت نوجا عافشنسا هنیزاترضخ نا طلس لاو هل اف زظ

 هبنو اون المان ی دنا دوسا تولواررقم هنفلس هیر ورم + ا هدر اتعافتم

 5 لوازم هبیادنفا هحاوخ ل .اه.تب اد هبو رک

 خوا و تی اس ندندا ِتءاسا كاسا نسج لزا

 ر همضقیوراوا ا اتو شد طعا ردا

 ES تییف هلا ۳ قیرظیدنفا دعنمانالومتب ا دشا هلا | یعافثم

 نیدنفآ نعسا یتداتمایا دارا کیت ارودص نوه نافرف لر وص باج
 و هی كنا هجا لتا لو وجد هب هءقوص لعبیندلبتانسنهلبض هب ایر ساف 9

 1 یدهاتسداب ترضخررشلوا و دیافتس لقدنلوا میگو تاما چ شرم زم

 .یسماف هب ابرو هبل نل زنم شب و تکرح ند هنر د| نوک ین کس کلاعقلا
 لا نخست دل رق طعم ر رضاها یه رهن :یشاف ی



 0 اف بل ها راترشغو شيعان سانثا دعا نوک ثرود هداباف ید ۳ را 1 . 7

 هژرنمی یاکدید طبخ اب واپدرویباطعا هدا ت اح دیقواعن.د دج ینساضق هبلق, 1 ول 3

 یدلمالس لنسارفت هنا ب رولک هما یالالمکم اتمی لغواشانانس هقدلراو

 نابر دیوک ؟هدا قلبم دقم نوجا هسخفیسرایدیدلبا سومة ق دلراوور ابا لز ۱ 8 7
 فرشمهلأسوهلسد فرش من دکدزتسوکیالآب وکهیقتسااتاپد حارچ <

 اغا مار مطا زو نوک قیدلر اوهدا رغاببو رتسوکیالآرزورب نوکرههگراوهدارقلرو ۳ ۱

۹ 
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 زاکتووتسراق هدار هل ندب | یدلوا باسصب نیس ریتم بورتسوکیلآ [مدنزندیلج

 بولت آ ۱ رکدفتوزواپ وط یدنلوا امور قاب ایه هاکراب ؛ ن زوآ هدونربمانیس هبن

 ید یرا دقهزوب بونلوا مورشم هنهدزول و زند نیر هرکس ام

 یر "هعلق هدام او یدنلوا ابرة ام

 روطم اسار نچ هداذاتب اف ناس هلمیمسینارصقت ةانتسارح دحرس بور دلا هر فک

 : یانو المال لافرو لاج هلو یدناوا نیبح هتس 4حلةدارقاببولوا یهاتسداب بش 2

 ناه e د لدن اند ییمآ لزب خاراتساب : نانسموحرم هددارعایدنلوشیق بریم

 ن وامه عوبسمیرورصق ضعی انتم بخ ید كنا ی دیا انس هبا ین قشم "بکش وام لع
 افنک انا مردابصمو سج ەدەعاق نکس وا نامزف هزف قم TOS ليغ وا

 رقم د ترازو هدازاتساب ن انسبونلوا قالطاووفع هل یشکیا تعبیدالوا

 دارغیر هلغمالوا اا قا تا هی :کیبمیلمورلام نکن پولوا

 بیر ندنوب امه یودروا هيا نوت وبال لذب ناھ ںیک تج ,امارايدوقبلا تنسهطفاش
 یرانرضح هانرلاعهاسداب تچ رع تاجى N ناکرا ت تروشم ترذشم یون هرفس

 ری زوارکوارمآ عاق دلوب لوس راوج نمق السا بوک نب رن هواهمم بوقلاق ندیارعلپ
 عورت یبهنس هرصاح نارموقاد دراپ دی تروشم طاسب حرف تیدج هان طع
 بولو شن ارم وقهداز هل اغحلع لوارد یلواویرحا تم زی هنضف یرکاهس تمرد نوا

 زا دمانرب نارغوق یتدارزورگ E لک یدروم زوکبسأتم قفلوا ەطفاغئرليلاي هنو 58

 زاقکل ودور افا بخ کلن اوزکد ةن ىلق دودو كراك اک ۸علق
 انی یراتیالو لدرا یخ د هللا ید الب هک اصوصخ نی ؟رلوارادغاد

 لبخ لار افکو شاو ا راع تروتس هلعلوا نداعت ۱

 بوی عجرت وب در دقوچ یفانم هنلود نی دهلغفاو وا خف لوا هجر دعت یر دشلونرابتعا

 نوجارومع هنسارج نیدکش ندنکوا یس هعلق نداراوو لت ورایدلرغوط هب یر کا
 وراپاهلدارارامیس اغایرعح ؛نونلوا نامرف یسانیرس> رب هرزوآ نفس هد هیت 7

 یزات رضح ۳ اپنتبل اعهاشدات سض ىدا مىر و تو

 یاب وطو لو ار ع ن دکسب بوک ىە روطنندرسج ل وا هلا های وارزول چ

 4 ره كعب 2 ۳ یی هجدب ادم مارا :

۷۷ 
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e Dtلورتهنسار دن هل دراک ی  

 تاب .نسح نکس فص رزو یسارمالارمآ لدا مور لعضوم لوا تقراندروس

 ن زم تباغیراب لار ابد رتسوکی الآ بولک هل رکسع لبا مورات وعاش د در وتس للا
 هیارزوراست ی اسو تکوشس ی دیار زو نونعمو مش مشقح یخ به دم ال[ ارتکاتلتما دخ

 یدلوا لصاح توفهزان همالسار Xe 8 كرا دمانبز و لوا یدر و هکتلاغ

 شع بو ووش راک هب در قطندنلحاس نیدواتسابن رس هملا راشمیراد و رک

 بوروتک ندنبوص هست ها نیادکسر هر دی هطفاح هننسارما یلبامور
 :نددحرسلح لواو یدرتسوکیلوطدب هد هتسداس تمدخ ءادا هلدا تامر دشت

 شویم وابدا ضرع هیالعا ی رس هیاب یا همان تیاکتسورضح بوک مجد اب رف
 ردشجاتراسح هج وورد نزوات |هرصاح ینس هعلق ناوطخزاتسک اضراتکهکب یا

 بیرلخوسهمروک ندجاف یرانآسمز الواروصحر دررق هوا یلوتسم هنت رمش وادا 4

و هدازهلاغج لب کشل هب فکر دقم ناهح هادی .نامهرداکد
 ۳ .:قامفولد نوممشتپ بورا

 ناوطخ یونلرضاح هج رک اش سا ,نانس هداز زهلافج ناوطع راصحربرافکء الءتساولددر روس
 ناک قرا الغا هننکرحنزوآ وطن تیاغلنربسامیدقح .هندا دما

keوار هرب ر هعاق بو دب :اهاعلتف لج نناممصو است کوا بولوا لوس  

 ءأس ه هاب هریصعت و للعو ی دلو لوصو هرودروا یر !ثشحوربش یراک دیا بارو هده

 [نهنا ییدلوا ب اتعرطمالصا نکیارکورهغص طنوسامیملوا یه رهطم + هدازلافج

 | بولوا تالف ردرس "فعاف ربرونروکلاثمه وگندهدیعب هو اسم مروت زی لوا وابدا

 مهضراوبونل وا فمنصنراق از ندیاشخاو بونلوا
 هرلقا ازد لوا تال اهلوقملواو راپ وط بوغاوا لو

 ةکج یرغوط هنتمسیرکا هلا لانا رح تعنص

 لوصو هي یرکابوړ دنیا لیمح هبا ودو عیزوت همالسارکسع ی هنانهبج تالآ

 بجاومركسعەدانناوب یدلوا ناسو 7 EC ےس لقعزادا ثربح هسا و یا غ «(

 "ےک نر بونلوا لوزعم نراك دتا موجه هیاشمأبمهاربا یجاح رادزتفد هلیس هنا یلط
 بوقبج یس هفولع ذ هانزکسنوا كمرغ یراورادزتفد سان شواح لء ناهد

 هرکمصت كول یدل روم د ها رگسهرزوا نوناف هنسرفنره كنس هور "ال لوقا اموع هیخحاو

 نهدردزا نالبرونک كد هلع لوا هلبا نافسلقدلو 3 هنرقیس هعلو قلم

 نک < تار ال بناج هتوا ندا ینوصهسنبیرا هلکو هن اخ هيحوزاتوط نترامو

 داو وآ نزا رطا یلزوصو تو راقحند ریاکرزو/تلر ولو کہ هبی رکا ۱

 ر اس اقا و 7 ناو و

 یرک وز TA ندنلزبمقازوصیدتلوا نامرف كاروتوکه جلوب
 .]سکره راقد بجورب ی هی هبج تال بولو لوصو هب ان( تسد نالوا ما
 1 نهان نکیاکس یرکب ك مارا مر فلاو سخر ات یرک | هرصاحراب دنا

 سس یوو بیر ی الا غنوا ادا رض لنسار کی رکا ۱

 کک

e eتاو  



 یژ هقناب هلوط رازوکن ترا :اوجو یراوراب رزوفن رانابو یرلجروت تاقر ا

 ما ها جزو شاط ععدنزوابق ینححوا بولوامقاو نزوآ خاطر راصحلصاو

 غاط یندعمرب انسیقرش فاجو رج راکبوطالصادک هلوط هل جور او متبسم
 e قدنخ قنعوضرعرا نوت ماكنا یز هببو بولوا لبصتم

 یب راج یرو یرادرس هچجن ن دنسابرقا راسابیرب یکی رفاکی یاهدراح یرپآ
 هللایشررع ترودضح یدلرد وفرت رو نوا توعد هب هعلق یلاهاوهرانا یریا

 هکی را اورم ادوهفمیدنلوا لعنرزوا یماحگا ٽمکخ مالک تلیدپ شو ردنلا مدق ڭا

 یدعاردبض#یرکا مگرع هل کوش هکرکلوا اب یلاهااسو کی نالوا .لنجمایرکا

 هزسز کسر واوا نا تسم رکا زر ںیا توعدەزغ دیرس هل نیر شمرمآ ثانلاعت هللا لوا

 رکاو كلوا هدوسآب و دیافرصت ناک اکیزککالماو لاوما نزوارکلاح بوسشقوط مور ض

 3 یرپكتوعدو هسخوب زسالامکهرک ا بوقبح وغاز ی هاد راسزاکه و

 3 راتا ۵ رتجخو كنم و ب وط وتسراف هی رکسخولکب بو دا ترشنام هکنج ب ویا

 م صالخیزکپرب بودی ماع ل ةق یزس نوچق> لا لوس رو هرکص

 کسع راپ دلیآ سبحوپد ردسوساج بودپاذخانبعالم شدآ نر وت وک ینیرشرماوپ <

 هعلق نامرفلابسح نولروقراب وط هپ هعلق اوج لنا هکر ر بوزیکهس زم م السا

 لپ دلپا عورشس هه راع اتخاذ )نوتلوا ى تفت ر زوز هلوفره یوتلواد رضا

 ند علقو ن دس زت م زاید رت سوک م اتق هغت ازام غلو كقت و بوط بوم افارآ !بشوژورو

 ویو ek 2 بالوخ یآرح ۳ 8 " ی 2 و 3 ۱

 هد هتفهرب ناار هنخر و ی

 هکنجمالسارکشعرابدزیک هتاف و رج اراک اج راقک ب ولا ی اقهرشط کان هعلقر وس

 راک دکب واس ازاهقل درک حوا یبا یرک | نور فازامصح مخ مار ماها هقیضتوهانق] 0

 بولوالکردیاب یلسم شوخ ندرس ظا تشک راهو 7 یدلحا ۱

 ك رفض هامیدبآ رالکد ناخ ندککود هل اراپ وط تشو ۱ صد :یراشیربب

 هکتبسل امو یساربایدارو ىلاغاىر چكي هیاغآ E کرک ییا
 لکشم ه تفاپحو ره كن هعلق بوف ارل ر ومعی هدایزردینوکی بزوقط نوا رقم

 ندن راکدشیامات مامهاور وكم ل لر لاموعش هلا هما تجز مالسار تف نتتشلوا ۱

 نحاالخ ها تفو ب ,ولوایلونسم سارھو ەز ەش ول ك رافک نالوا ەدە شا 9

 پونلوا ناسحا ناماهنیراناجو لام ند هن کوله فطاوح بو دیا نامتساملب دما نام

 قابوصو زاب ذلک: هم یا ار زو هتسدزتم بوقمح یراهدار هی یفنرکسو راکبوفن کیا ین درا

 کس نق دار هنادرازک نامو دک ن دنع یدلردنوکر هر هیهنعلف ك شاکبیکی

 المال مال زی ندز بدون هارو یوم

۷۹ 



 اغا نسحیسیکبرظب TT ف نول ترصنو ٩و راد در دبک

 ماحلتت لب شنا طبض ورک هی علف یشاب ج هججو یشاب ی, وطویساغایرجابو

 بوقبحه هللا راسکناو فعءضرارهراسک اضرافکهد دحالا مودشوک ي ی رکن كرفص ی یک راک

 یسهفناط یر هک نکر دیک ی دبشفلوا نیبعت ی ساغانالغوا یهامس هکمرونوکر لزنرب

 ی دامقمح ن دنسارارآ رداصزونه هلنساش |تراقحبولا بوکج بابسا ضعب ندنرللا

 ا نار دراو وک ااو یرکسعدحریس یمبابیزاتورد"

 هح رکی دلوتروفسفنتمرب راپ دت اریشمش "همعط یس هلج لنآر بوروسوا چاقا ماقننا

 نا قبح لوآنکل یدمشما لب بو روی دغاک ن اما هرلکب ناقمجهانیلاعهاتسداب

 سوا یللواوادب | می :"فل ءراقک ناب رع ر دق كس سس بونلو صیصخ هصاتا

 دنب بکر ود لب رک ای دیک ل یرک | رم هرو هلکرسر دقو مسطن .لقناسنامز یو
 يولړر دن وک هدا رغلپ راكب لوا راپدر وتکه دوجو هعفدوب یدیا .واشم هل غاب کروت بودیا
 هدروز ممویوزاب دتا ت ر تاہم هغعاب یراک دکن المحآلوق لوق بونلوا طبضرابص> چا

 ی رلک نتدکسو قانوصو اتساپ رضخ یسیکب یلکبن امرقهنساښش یس هعاق ناوطخ

 یوا 2 یدلوا ناورهلوبناتسا هل يس ەد رم غفاغاز رسل دو ی دنلوا لاسراو شید

 ا را هطفاح هد هعاق هطنحلدکررب هرن : شره نزاع اراک

 ناهحهاتنداب هد هعمل امو ییشبیرکبیدنلوا لقت هپ هعلق ندسرتم واد و طط كوو
 یدنلقیزانهعج بور دنیا مماج یاس سہ اک ك ویب نالوا لسوراوهلباءکرد نامزالم
 نالوا E رلبد ر وراخ e ريغ لد رل موسا " نلکهداشاو رافکعوجندمآ

 ج -رکسع هغلایم هل ادا لقسا !ندرافکسانحارب اسواسنایس اواب :ودلودج سوآنلمسقم

 نی رق یسهعلق یاتوت هدرب برف 5 لزم اهن از اوص و هداس رد ثسزوب بودی

 بوی قافتا قالطالا لع هبهلتاقمهلا مالسا «یدایالوخدنواطولوزهئساوا
 تعرع و دز ردمکبولیرهق هب ر غوا ی دز مهل جاب وزر دیا هلازا ند هتروآیالسا ًةضسأت
 هتسوم هد دحرس یلاع یوم کر در وطسم هد همان خفی دنلوا قق یزار« خو ا ٽيزه

 تللارفیدب 9 كلدراو هقودواپاب وی I علق ںلوا یول عم گرافکغو دلوا

 بولوا ع ننرابناج یر یرثا تعز هرک سعر دق لس زومجوا انزوا شواسا مارب

 یرک|نیلسم ںزوایادسآ هنراکدک هر ايهم هل ارل هناخابج بتر مورابوط نادزود
 ندهعلق لق دلوا عوج بیا لا نو وه هنو امه یودروآ هلغغلا |ع نکرکود یس هلق

 هنیرزوا هعلق یکی ب دلقلاف ندب رک |بور وقروپاط لنبرق لزنم کیا یکی واق د لوا سیب ام
 یوایراو هسرزوا هلن مالسارطسع هام رخ یراق دلوا لندصق قلا یراصحورکبوراو

 هل وا راسارب حرعاو یعا| شون ابل مسقمروفسم نال وا راساج ید شل ڕ ورارف هي هل اقم
 هلا لدرا خ د لوا بوملیا صوت اکایرکسع لج بور مک شا هام كسره نج ایش زر ق

 ٤ .مدنسهضعبورزاد لاگراوت ضعب ود یدمشم ار ولوط ها نګ قه داب یب و هدروآ بووارب

 امار رفعج لاسرا رزاب ینغیدنلوا نیبعن هلی, یدیایریزو لارق هک قاپا شموکید هد

 رافک



 نت زک دصق بوشنف اب هلبا رامشیپرکاسه تند بولک هبیرق لع یز وناطرافک
 هلیارکسعرا دقمراتساب رفعج یشاوط ن دناشن تعاجش یارزو نق دلوا نقع یر اکر ینا
 ندرهقرفتموراس نابجهفولعو رادعاس ندکو اب لا بونلوارما كلر دنوکهنیازز وا
 تبقاع مد ینیدلرپا ندودروااساب رفعج رای دردن وک وشوق لد یراجو تماعزلچا
 نکن صحفت یی اعا کو فیک بور دن وکو اسوس اج هنفرط نجشد بودیا یال ثیدنآ
 هغل رق یسهلج دوخ( هنسهلازا كمالسا هضب یو دیا تعج رافك موگو لارق ىد

 ضرءشانعموب ساب رفعج بول آنر: یر اک ںلک بوکح لاثمارد یکسعهطاناشتا

 ردریقګ و لیل دت بیس یفرط و درو هلباریسب رکسعردق وب هنمجنا نیل بویلی
 بثرت رسک ه تنطلس سومان نوسلواا دف هیرغوانیدلکد ع هنکودتک مدوجو منو
 لیامور هرخ ال بو دیادانسا للعت نادمانرادرسلوا تلود یالکو یدلیمالعاو رذیا
 هلا یومریز وهلا بوط هن ايم ناز وواو هنر کسع یتلاب یاسا یلو یسارمالاربم|
 یفعجراپدر دوك لر روسو اود نس هملقح مد بوراو نس هبوقر هنا مدعد نم بوو
 نالوا بوص- هو دنک نا بوی دهمدقم نیرو ظاضقرس باوص ان یأروپ یخ داتساب
 دقات یفصت بولو یباززاپوط توتلغ اب نا الاو یدراوهنیرزوا یروپاطرافک ها لس

 یکراغاط هرق ندوسراف لعب ی دیشمالکرافک ید یدر وق بورک نددک هفرط هت وا

 هتشبر هلدا یل دحر س حیاق رباثمار رفعح ید البق یتا رح اه مو ی لوا نادان راد لر افک

 رواقااچ بوتو ط یا رخ دنا یر عر کی دروک ی دلپارطن هنسودروارافکب وقبح هنرزوآ
 تفویدناص هشللارادقمرپخ انس هنکب دکلی ںی اراو مدا كيب حوا خنک النناباتاب رفعخ

 یترابالآ ها هم دصرب شوپ نهآرافکر اپ دلوا لذ د دص حورشس هانجرا درب ی دپ ربصع

 هونسارو نباشد عج رابدروش ود بروانراکمالکتسارورایدرهنیزوا لعبودبقرخ
 انسافقو یار طاش له اکشنپ ی درتسوکم دق تاب هکنج بوروط هنالد بورکنسکوک
 نرش یس هجنگارکسع) هلآ تد یاسا هکب دیش اتزآ یں ارىق هاو هني رانلغۇاچ|نالق

 هدومزاراکض عب ی دود بو رت سوک م دق تابث یسو دنکن کیش و طزو ارق یسیقاب بو اوا
 ردلکد قلردا م قلروط ورق هغلقوح لبا رکسهزآ )لو دواب ږی د بورش وود یتکردیرااغآ

 ردد یرشسعر دقمن ا ناہه هک كا عا فلت هر هدو هب ینو دنکن و ازا رتحا ندنمد نعط

 ورک لثروصو زاروطوشراق هتیعجر دقو هما لیلقرکشل نابلوایرادقمیربلکس هک اپ
 ندکج ا فات هلب وب یزکیدوجوودنکویزکب رکسعزبل مدآهلباتدوع همالسارکسع
 ماشخا هلرام فرض هتمالس تبس بودر دعفان ید كم | لاتقاقفتمهللارکسعروهج
 یرک او ساب آلن ار اتش بودبارابتخا نمو فم چ ادوعلا بوشار آی دیش ل واخد

 راوسو هدا زو اتم ندزون وایرلنافکهج لاقتاوابتساورازوط ن دیکر ای دکج لات
 لیل لو النوکج وا ی دیا لاج قاواصالخ یفتنتمریدیسلوا هر کایدلوادیهتس
 هعقاو ی دلوط هلا هلولو ناهج هلا یدس هعقووب ور لب! لواوئدلوا هارهمشکبهدرارف
 یودروا لنچ اراش رافکروباط عل دتر وص بمقعت ی اٹ اب رفعج علق ںلوا هاشنهش ضورعم

۸ 



A یمصنم لوالا یفایو لزه ن دنعلارمالاربما لپا مور اشماب یلو تراک د دردراو یا قاب 
 هلام نونا مه یودرواهط ار ؟سعبونلق مضنم مر ازو كرا دماناشاب نسح هدازاتساب چ

 دارا ارزو هرکص ندنساداهضورغمةولص جام لء یدنلوا نام رف تن هاو
 هنر وفمرم الا یف مهرواشبو بولوا مج تنیامه غاتوا ناکراوارزورب ماضوناهج هحاوخواشساب
 یشکز غلو دناکرا بونلوانواشم نوجا ینابئا تیولوا تننییکراتموهلناقم لب رافک
 نی دلادعسان الوم نیب تقیقح *هحاوخ ترک دتا ی اره اقمكر هلسام ب ةیهاو للاع ضع

 ناک هزر ز وا بولوا نجاوهط اقم هلا نتد یانعا لتبلابو دیامالکقوس یدننفا
 یوبمراو هنیرزوآ ك رائازارزرادبجاو ما دقا هپ هلتاقم ګد هل وا دیه رم هلج هلبانیربساخ
 ك ءا نقع یز یودیا تدالجراهظ ارافک هحو دقت مغر دلوا فرح *هرخ آق ر ر طف
 تلودراصوصخرد ر طا كم هرشموذ هماد یکرو هح غ غرم یز ركسع یافعضو ردررقم

 هسلح لوا ود ردلکد و" ییدلوا نادرکور ببسالبنرنمشد وام هاتس داب رەد بله

 یل انما كنوب یخد هد رایرضح هاتسداب علن اکدربک هرونامهر وضحا نعام ا وپ
 رد نزوا قبض هلغلوالحم تسرب یماد هعاقوب هیدلپا اقلا اهاحو یار لا ةد تالک

 نیعالمهلابج لاق نالوالنفارطایرکار دکنت نا قمم هتکرح هسرواک هزي رز وا نند یا دعا
 یتیااضف ساو رار غو دلوا یر واط ر ولواراوشسد لاح هسرراقمح بوط نی رساح
 هار واموع نزوا جا موج هراناز,مدقم ندزاکهزیرزوا مزاد گردو قیالو هم
 تدالح دا نودیآرذ 5 هه اشسداب بلقیرپ لبلد مالک گربلد ورگ لوا نون د هطراو

 یاضمرنعب یدلوا یداب و رخ هکلک را هو روم تع اش نالوازوکرم لنز ران
 هظعر ما م نکلراپ رتاقلا یکلردنوک هنیرزوا رافک هد ار عاق ن نسخ یسلاو لدا مور
 لی السارکسم مامت یر رضح هات دای تا نلاب الار نلکد شب ا رتبر ولو هلغمراور اش اپ
 لصاحیزاپ رپ سیاضر هنویامه هجو هلک دردکر ےک كا وک رایت مو ساو

 یبارکهلوا بول زاب بونکمهلماق باکلا شبر هاطلبس یارک خت یردارب ناخران ا یدلوا
 ۱ هنسهعاق یوگا ساب مار ار دص هرکص ندنو یدنلوا هعمل ۲ هدرسهلآ الد

 هملق هلماکیدنفاس هنر كد هم شمزا بودا انها یرابوط كح نوتوگتوراو
 لوطا ناز ولا ع٤ مهد اتنا نانس یفوصبودیکرب یر لک کو بوزابر E زا :

 نورتو ووت له برکسع یی خد نات ایر چالال نالوا یسارمالاریما
 هاو نکا مرز وا سوک هزرابضحا ل اان تاوداو حوکتال آبولک ههاشداب عانوا

 اا هحرکا هکیدیاوننوجصم تو دبا دورو هرک تر لدنقر ط یدزفا

 شو یاہو, كه داب هاننیح هل اقم ها وباطاما شتلوا لی هنس هاتف هعلق
 «زفآسمزوراماژ ام هجر ا آدما هسر دی موجه هب هماقرا ةکر درطخ لر وک مزال قلا

 نزوا يدق مسر یک یل وطانا هکر دکرکر در دتعم توش را ذا ما ههاکد رخ نند هعاف

 ۱ نامرف هن هزایض>ا هل هرکس كز عماد دال لاغا ف شب هنلوا نبع  هندناجل اوو عاص

 ا Ld اإ یس ةد نوكەچنرب یدږنلوات رنز یحوم : بوایر نوک

 .یژکا



 ادر :راردانم ر و و د درک آیا ر یژودنکویرانآ یی د یزتکآ

 هیرضوب رج اینا پولواابمو راح دحورکآ ایسع نالواند ناشکترغ بودی ۱

 ه لس ه را یلاوالا مییرهام ماندپرافک بناجم م السا رگکسع 4جو رایدرونزودهکچ

 لاک ین |یلعالکوتم E ل (ههاتسداب . بوایز ودراحانحو رللوق حایصلا ۳

 بوار دیک كد هلو ارصع نامز ا زابدورون بواواراوس هلا تارادو تکوس
 نورد بو 2 هبهنشد )رب طعارز و ی ییدوفلوا كاسات ا رفعح

 یدلزا ناعذا لو توف لب نوک را نولاس ناچار اھ

 يدش اسدی :فرط هردصن ۱دک دنیا ادای رف مزاغ بوک« هن انوا موقرمیاشساب لدو رغ تقو

 نوچ هب راځ تنو نش مالال هکنس نن وجه بودیادو روناونعلا بیګ فرش طخ و

 كرزو راشمروس هد یزلوا مسلواهن او ر هلو بناس نداراوبنب بودی ادرس کس

 تاک قلعتمهعنمو رل یغیدلوا لعانتما هحردانعموو یںلوارب تم بونارگ هنشساب ناج

 هادا یز بوک مدآ نکرب دنیا د وسد صرخات هییدنفاسیئر نوعا یربطست .

 ا ۳ هغاتوا هل دنفا سر طعارزو هداشعتقو راپدتبابلط یر ؤو و درسا

 لتا اک ضف هلل | رز و بوقمج ندق ات وا غار هنضغیساغاوبق قدلوا ارضا

 یارک نکا هدو رچ النا وایت ههاشداب روضح بو رک هم اکر اب نورد اعمیسکیآ

 یلل درب کز ر دولغب یرللارذاک شوپ نهآرضت حوا سلا یشتلا ندر وب اط ندنفرط ناطارم
 یلاعردص هلبااارفنضغ کل لند دص قاطننسایرللد یدلزدلنکواغاتوا بولک
 یرابرولف یرافدروب ردن گز مهاتداب وات داعس هپاخآ رفنضغرزو بوقبح ند ورا

 داپ دنا وسیرللد لعب ی بید لی هبوا یخ داغا بود كر و تنامابوږیا زارفا ندیدمش

 مالسا" هضس :هلجر لا رفونترتک كنپراکنجتالاونت رقوزوآر وکدم قابس كرافڪ

 ناس الصفم نغد دلوا هلس نیول دروم ژنالوا بل دراو نیرلک لس . قامت ۱ هنس هلازا ۱

 قوفص بنر حامصلا لعیدلکهذغاتوا مطع عاریزولعب بوناوا لتفرللد لج كن راکت |.

 یدیاهعجز ور هکشوک درود یللوالا میبرهام بوش هغانارکشل هدایبوزا ا

 هوو بوب روډ هتسهآهنسهآهژبرابال راسیو دی مالسا هاسدان بولاق هيو رکی لرغآ

 یوقولها شب هرکص ندک ارات گار ارق هدر دبعب ردق ك هبجشرا بوط مدارک
ME ۱زوشرا كنفت هبوط قات کو ار واط و قازوا  

 بولرراووراپا ییدرادقمر هلکعد ردراع قمراو ورايا خد نم هبادعا یلارابج هخرخو

 یدلوا رادافف يتلغگواب و ارارق لنکوا عراو نطق ها هاح تا ۳

 فر طر وب زنلا لع ماطعیا رزولناحم وتو ادت ا اقم كه: اتسداب

 پاود راپدلپار ارق بولوا هجوتمهزارهآرس هاش هل رکتسعیضاف یا ناهح ؟دجاوخ

 یرچ:یرنلوا نییعت هنطبض یس هرمز هقرفتم بو ر وط هدوربک لاقثاو لاجا
 بوط رابدروط هلن شورخوشوج لهاج مچ هانسداب شی, شودر كنف یرکسع

 راوشمط اتعاب نسح نالوا یسیلاو لیاموربونلعپ هلبارا ربجگز لنرکوا خیز هبرع
 رس

 لر



۰ 

۳ 

 هلن ابی راکب شعرمو باحو نامرقو یلوطانا ناندناب رپ لب یسنکت رلکب
 هعلط برو وا رکشل "هعبلط ن ز واداتعم یسارم الربمار کیرابو oy وار یرارب اس

 قرورکسف ییا نوج لوا زورزدهبرام یدنل ما هپ هداز هلاغح هازل رس
 راووالدرباص امواتنا دا ارم یسلگابرلکبار کی رادو یار ٠ واش ا نانسم د 4خرج یدروګ

 هاا هد رافکب وتو وص هدا رب شتو هزیذو رد بوروارآ هرعنو بو دار هع تآهزادیم 1

 هد اوا حا یاس رور راد ر نشساوبض زابب ولوا لت احقاسنالوا هد هناسی دنلوا ت رأس

 ثلنح گر لبکیدیاز هول ندر ردردراو یرا رک رر هکر دمغآت كريغصر رب عقاو

 ناونسا هرکس ءو تدنر ی زاغ نوراو و وراباارزو نالوا لبه تدا 'لاقء ی شرزق در

 یلاوحا همالسا هاشداب : بوک وەک ەر بص ن دکل ,EES ؟تربغو

 تامدص ءالسار ؟بع هل وا یراپوط نوزوارروس قازواراس ؟اجرافکیدآ س

 یسهلدبوطر ندرزواتهاسداپ تیرو 5 هتتقورصع بو ممر دشاقاد هاو ننک هلن 1 راوو

 هاسد (امایدلواررض هب هنسک هل د نوقسودیروشسآندنوابلآ اخ گول بوک
 ۵ NS ندلح لوا یراکنخ هل غنلو سمر وط لک انرطخ لح هل هرکسعمالس)
 مسا نایت های تلپاهنس هبحیش ؛اروف رضاعكناغا سنیب یساغهقر ةنم نالوا اب

 یرافدتساوصوابح هخرح هانتقو ینا رص عراد دلوآ ایرج تکرح ندن ر السا

 تنیعالم یدیا ق وا هنر هداسس رافکمج یدباراو هار = "همسانکر تنراک هک قاتن ۱

 ووندفانس ی لن اهسدنک هلا بارثس رو رغیزاب سرب رنخ كيب ج ارب نا
 ننراق نوا ناشف شت ؟بور دخا ك نفت هنزاوز وا م السا لها یو دیازاغآ هکیک هذ 1
 یسهش اطيهخرج بوجلآ نیک اتساب ناس هدازهلاعج ندتدرآهتشپ ز برق هلحم لوا
 هغا تب را هشالو رایدر وک ند جاق لذا نیعلا "هفرطبول ؟هبارایبعالملو |
 یاناشراپدر ونکههانسداب هاگشلد , ناسور شل وا مطقو نی رلسوکو لہ طرا: در دلوط

 اولا درآ رات" اسا ندلوالصاو هنر ر واط ههثراکد تار ارو هلماناج ج ثعالم

 ۱ یراغ و لنعلوا ات 3 نایزاغ ی 9 هورکبولوارز لبقراتفرکورعساوبولغمیس ل

 یدنلوا نامرف كم | ناطاغ هلن فس یس هک تن س لج زر لکدر ودكم راد رهت هاکشود

 هلکمرولپنار او م خد هداوه نوش را ماشخان کل بولوایراقلقا بدل دم نوک وا ۳

 ۱ رابدلپا لوز اا٧ فیک ب وش هدر ید رو طزکوب س ؟رهویدنلوا مار !بوانودندننفرط

 یزنبن 3۳ را ما دراو طالت هم راب دنا لوخد بوروق ی رداحوایضعرو

 تناص -یر ءیناوج ر الوارف ها وارق هجو حص ی دز وطب بوایط هنر دیوه تساقرا تآ ۱

 ۱ م دک وک وشب كلوالا مير هام ابر ن وعپرافڪ مار او ی انزوز رد ةلتاقمراپشا ۱

 بولیح ارغظو خاتا پارو ی دلرواراس وکولواراوسماللسا هاش دایر | |عیدپا تیسلا

 3 ینودک راپ دزوکراب نت هحوت هنیرزوا ند یا دعا یلاعت هللا لعالکوتم بونلوا وتر اب الآ

 .هچلوایسهلج بویلاق رفاکرلشاب ةسلنک ندرافک ندا ثعجلزسا رو یاس شوک

 ها وا دقمهنس هطفاح ىز دک كغاتراغك لنتقو سش عولط راشم رک هر اروبا ط

 ۱ 0 ۳۰ ف
 ل وص ١



 مه . بوژود نیرابالا تنر اسیلکر دارګ دبعب لیم فص نددک کلفرط لواط
 مالسارکسع نامهیدلوا هدنهبت قمروط ههج اولا بودبانب نیصق هلباقم سلاح

 هس :رزوارواط بودپ اروبع هنیشدرویاطفاج ندقأتس لوابوب دو هللا شورخ یکاب برد

 بواد بیثرتلا ىلع یخ دراب وط بوروا لاهکنفت یراروالد یرچکپ رایدروق نرابال آ
 نیا غاتوا ب ويمر وک هوا ندقا دن یهاتسداپ كلاب دزو هنر ولو لوفلوق سکر

 فلاوط ر دق هنیربغ ندنمارتجالا یوذمآدخ نالوا نامه "دصاخ بورضروط لنکوآ ۱

 هلاتج نالوا هعیلطراد رسراپ دلغابرابالآ بوک هبناجهتوا ندفاتب هسیاراو هبرکسع

 ندرالوا نیتیرفلا ناذآ لاتقلا یف "دتسوانلا_بوراو هنکوارویاط لیری هخ ااا
 الصا هعلاوارصع تقوهرشو هرفکز کل بودپ لاتقو هشوانم زاغا دیک , ناول ضلا شو

 هداس هان هلق دلوارصع تفوشیا م دم ا هکرکم E E زولاط

 نربالآ ار اوس یک 2 کک 4 درآ بوکود ندروباط هلارابجوق نب رک شل

 یلا ش نعقعو هدا ژادنا نفر رق كی نوا بوملب ارادافف هرانآیکراوتساراوب د

 همدقکب نودیاامیم ۷ رب وط كلا کوبا یسولنا هم بترمزوانمندکبب ۱

 هلو لازو متسرکداپ دروبشروب وب یلاشم ر رخ هرمز بودباشتآ هوانز رخو كنف
 گرام هوسهر دمولعم «دنراتقا زغ باخ ایموجه سورکتار کشا یدرذل واروص/ قوا لاح
 نیعالم رداکد ینخ - هران دی ا عفو مت : ییدیاللاع برم قلروط ةنشتآ هد یلوا هاهو

 ندوفص لو 3 اوبقراکنو ل یبکهآهوکبویبروپ هنابمالساهن هنجمالوا

 یاب درتسود هنیرزوا یرابالآ یلوقومق نالوا اخو رهثنم كنیناجلوص بورکسوت هنر ۱
 - نيچ كنيركسمراتات هسیایرانلوا شی اةم دقمراپدروگ یرب نرقات هلام وجهروزو
 هنیاع نیاراهنآ لهجو و كمالیسا دونج مایل رافکرکشلر اید و هقرا هی نارك تقلب | مامطنا

 ( هنیرزوآ ن وامه اتوا بوک هب ور یغانیخدن دنفرط لوق غاصبولوا لدیوق درک
 هیاسا , نسحیسارم الا ربما لنآ مور لع لوارلبدرا ههاتسداب ا بو دپآ موه

 سا ا نس های رکسع لا مور ءانباکا یدبا سچ رشواچملباراغلياي دنس هشیوا واک

 نزرادرا كراغکنار اونرروا نیامهیودروا ندلوق عاص نکدربآ بوت |ناجکانلوه لع لوا

 هلغمردخ ابقدنف بورس كنه مطقنب بوت و طزوباکآیرزا دل كانت هرفکلکد ارج

 تولوا سو ًامندنرصن هایس رکا لحم لوا وک نزد خد, .ثنرکسع لیا موو

 نیانلغوا جا لفکساداتعمفالغدر ؟شل قارایدر وجزو قونوق بوتو طزوبنارق 1

 یاش دوز هز رک بودیاروصت یلبارارف ید یهأتسداد هلکمروکهداضف نک

k6هل بس هطحالم ق دلوا ب ا ارفطخد رافک نک ا برات دا ارغایوش دو بولنغاط ق  

 ثهاسدان ب ووروسو عالم از ندکیبییاراپ دروآل هبامغی بورکهراردامودروآ

 ب ونلواب تغارف ندکنفت لنجماودروآب وږیا كنج ناحمر دقیلزنم ق در ناس هوش ۱

 تلود ناکر او ارزو رای دلواردیا كنج هيه هب هب بوشر که لبا فیس نرو رفاکو نااسم

 نورد لق روا لا هنرابانطنیپامه خان وا نیعالم ضعب رازدروط بوی هطاح اه اشداب
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 8 "هماع هک ا تغاسو دوس زور لوا الا ل نوزو زرد گا ندرر یراغآ

 بوس نو چ تب جم سس
 ایی هک نیراتومضما و رمسعلا مم م ناو ربرص]ا عمرصنلا نا هرات رضحت

 هان ر ید هادا لوا نودیآ برق ی ی ا نامزالتم هد تاح اوین امآزوف تاشو

 تباثراوزا دحرموص رمزا مشن بوم رشت رتسهق هفرح كمالسلاو ةولصلا هبلعریمعبب ت نرضوت

 ی راس و عوضعو# هبرکو تاغانم هنامضطاورارسالا لاعترضح بولوارارقرو
 شت ارافکی دارا رسن لیدچع عو ار رضظوتف سهل تاب فر ۱

 فص نجر ۱ درزا تب اتعب قلوا ناشی هیانغ لام بولاق نیرارداعمالسار کارا

 . رراغاورپ اف تونه الوخد هناملاغ رف رشیک رو هارداع شازوق تولز و یرلشرم

 سیا سسو یهودو نادیردو یبلسآو یراتلغواتآكمالسارکسع هدنراق ذلوا لو غم
کنرافکن راک رار داخ یس هفت اطراکتم نخ جو در واو

 یراق دلو ق ام و هط) اب نوشدرن

 یرالاحنرارق نولوایزاط لاح تفحص هندعالمهلا تیسوپ رای دلتا غم رة هل تالا

 لها ندیشبا بولوا هزاوآویدی دلزوب رافکه دنراک دنا رارف بوبلزوا ن زاروا ط بولا
 نامزنزوا هخه ترا فزکراب درد لوح ور نو ود هنس ok اڭ ىەالم نونود مالسا

 ۰ تنم بوروکنلزولاط هدیورغ تقو بوشود نات رهق نیمزرافکر نق لزوم
 1 نومروقناحدودن ن دنر م هاب بولیعد رلهتشب ندرا هنتشک(لعنسو نادم لوا هاو

 و ناشیر هفرطره بویم هدیارارق هدر تلہ مالطا زب روس نالوا قویساا ةي

 دل ق نوع هاج نلاع ةاخ داپ لوا هنلاو نم هر دلو ناز رک ب وہی در دو تم د هلو 1

 شوم نو ضزعو لیصح مانك بتر لاکر م دق تابثو هقداص تع رع بولوارفطموروصنم
 رم ؟ناسیدلوالصاو هادا رب هی هنرمو ندنفالون هکر دلرا لم مک یلودو بد

 ` یو رادرتفد نال چنا الھ لوا اماردیپرم فوقو لهاضعب هک هما قموب
 هم 1 SERI کنک انلافردشتنا ورحر ام هو اانا: €6 را

 نورا صع هلغلوا ندنموفرابالان روخروت بونلوب هلملوق هایم یاسنا ۳

 قا ها واهنسک ف وقول ھار لاح لک لعردشعا زرحو ملت ییهعقو مزاوا لجو

 یرادالا مالسا رکسعحامصنوج هکر دشیدرورم یںدلوا لقنیلأم )تم ال ِخد

 اک زورم هکیدلروک یدنلوا تعرع هنن ایاسملک نالوا كنج لع لوا بواد

 بوک ندنگ یزابالآ مالا سراش# رال وہا REE رافکراب :دالاس

 ردصع تقو یدردیآدنع نوبمر دشلقادیرانراو هلا توطافکراب :لیروب هنتبس روناط

 :نورکهور ؟نواکهتکرحرافکهدربصع لوا تفویدم رتسوکش ثابرافکاالصا هلو وارو

 «كوکی ند یالاجاقرو هبرح دو هدنرلا شو نهآی سل ج ی الا تگ "هداس :لواروک

 چاقزورانا مزدرشیمرگیزشپ نوا كنف ی راکدیدر وتقشملذرللا ش در غتسمهروعس

 واز یار فاکر دقزو رشد یالارههداسپ هدانژ ندی الزولهک یرادو دی اهرا جزا دنا ئالا

 هک نیرو یدرونیروک یکر اج شار راسهک لقرب و لق رص یناصییالا لذا كراج لعب

 هحو

 به
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  Nدراو روتکی راکت راغر شدو جوار فکر ر . , `
 تنراشرات :ودنکرافکی دیا هدایز ندیال آل , eبوزاب نزوآ تیک هفلاتسم

EK هراس یراکسره ویرللارق ناک هښدادمار اسا: ۾ نںتلمرھو ندنکلمرچ 

 ؟مغ ندرانوور دراشهزا هدایز فأل ویکیا بوبلپا لابعتور بر ید لام شک

 تا اقا هوا یرلذانس هلملاو وراشیدیدیشماکزونعیتدرکنسعشعم

 هدادمااشمار : یلع یاب اتوا دارم هپ اتات : نانسراپ لک بوسروب گرابرس

  ۳يوہلوازکم تمواقم هلغلوا زادناثنفت لمح اب راک نکلیدلوا قلم اقا

 قراتاكنفتوبوطیرکسهراقکراپلپاپ یار بوک ی ناتبدنک اب یرایالآ مالبنا

 .لپا مور ساب اب نسدراپ درون یروط هب ودروابوک ن ل دقاتبقرالاجن رل ەتو و سوکو

  3تاب منم یرافکو قمروط بورا وهاب نسل اقم كروباط نلوق غاصهلرکسع
 كنفت بوبملیارارق نآرب ندنموجه رافک نکل یدروط ىا وانامزف

 رکسعزونه بولوا لصاو هیودروا اور یو كاب یب رافک ی دلوا قام ريال ار اس ندنروز
 رقاک هجنرهلدا ق زا رم, یںارپ یخ راد دوق ةیامغب و تراغ مدقم ندزلوا مزپنم مالسا

 من یخ رافکراب رلغاطی کی وهاس نالوا انس هطفاش بود | موجه هب هرمأع هنز یخ

 | لو نوچ رای دلثسان هصقرو راب دکیدنیراقاربب لچا-بوقیچ هنیرزوا یراهقو تص
 هبکرمآ ونو رضاح ثنراتهأمه رودضحیدنفا هحاوخ لق دلوا لاورد اسیر ولنم

 ههابشدا د جدولا اراش مرون و 9 .درد هر ویبلب وراح ه هرکصندجشیرنفآ فیغلوارظان

 نالوالنران ۳ زکمایعدادحا اردن ا اکنحر دقمروطرارف بو تاثهد زی در نالوا مزال

 تصرف ی اعث هربا ءاثس نا ها هيد تار ردشلکهلوا هلدوبرتک ا یراهیراخزواط

 هکر لوقت راب دنا تماسن» دات و ط شوخ یزکشرشرطاخر دکمالسا لها ترضتو
 هحاو- و زل اعفناوت نربح مات لنرزواتآ لاح لوا ق [علاع هاشداب ن ند زافکیارما

 هک انوکبورب دار :وضتنلاهتلو عرضت عوقرم هیاعدیرللا بوروط ننراری اکریدنفا

 ود یدلوا ل لوو ةیساغد ری رنفآ هجاوح لاله لنلیذپ وصتو .درروفواز وقوا

 مالغر دقزوت اد |سابلوهوسگرسارس ندنراناغو| جا لتقو لوا نارارف لاوګ او اشم زاب

 هزر رف كرار ارذ هورکر ندرکسءز اسەل ,ارارف بولواراوس هرکرانررز سرک اویلرکا

  ۱هتک و اغار وخاربم هدرصع تقو بوش 4 یوقربهران ییا ل اوس یهاشدایراپذلوا ثعاب

 هرودرو اراقک را فرزات او ۳ افک مار ماراپ دراو قلنا شیو ميطگیدرا دنیا

 اشا نالوا لنج او یاں لوا یلوتمسم هرار داج بوروکی چ انغ یکیدمروکا درگ

 روتک فرصت  o aS:توزۈك ماشا ربما تافل

  EREباسا مالسار ؟سع تولوا برق ید بورغ تقوو ید بشم

 بودیاروظیرا لب یراق هل تار بود لاق تد وداع

 ر وکو طلاب بولیوق نافکر ررابزاغ هن مان یچقل لوق هرقو یبماویتالغواتآنالواهدررداب

 رات آللاضم وڌ لوا لاحزدراب ذل بد نوهلمرفاو بو دنا موجه ها تا [یسلوقمدوبلو



 ار را نقار طاودروآ زی درب وق یسادنص ید اقرفاکو یدلوا رهاط تعرع ۸ ۸۵

  اضص فص . زایدروگ ندجاف ینرکقم تودیآ موج بوثود رابال 1 یتکروا

 كيب هصن لاله ن دنف زد ی ژنک ان وتسوداهتسح هتسخرا هداس شرح شماکع هرز

 ۱ بوک ندجاف رو : کزواعه ندکس یا تنم هددحاونآ وا ات س ال معط رافک

 .هلناراتالوا نایاب عسا نانسررزویدلسکیراتساب نبوت ابهراقأس ید یس هم

 یادغ لتعاسیم نضولت ارفاکر دق كس یرکب نلکهندتاج غاصكنوب وامه یودروا

 یرارقران دیا ص الخ نار یقح ناجیدکود هبوص ید نس هچ يوملپا رمشمشربشس
 :هنلرواط هرق رۆ بوی رو ندفر طره هلمارات ات ر کسنغ یار کرت تراک رالی دم نارف
 نر داخو لوي لاج نارق ید هنالنرلک داد ارم کما نګ لنزلرداحهرفکب وکود

 ۱ یبناسقط ار رولف كسزواراب دشودهراغآط هژیراتساناتکی ب وار امهم وانا هج

 ی دنلوا طى هنا هبح لمك م وراز برضو شارىن و هربچ 9 نیراوطالعا ناب

 ۱ نیت مودعم سوفنر ل3 وال امت شزحنکمشلو | را دیر هل هو رافکف رب

 جاپ مرک |(یازغو هل مطا وراب دنا فا رتعارات دیآ له اشم ودر دلکد رشد منص قلو

 وب م رافک کن برق داغ رقه دارغا رز راب دلمق ناسا نکودنا هدایزندنزآ برام نار لاسو

 ردا لبو دورغ کسا کد راب ددر دقو هاشتسا نکو دیا ردق ینعض كش رللوتعتم

 ندکی ناسک یرالوقویق ناپرو سولج ماعذا هلقلوامقاو لنیبقعسواجرارفرفسنوپ
 زا اسویلوطاناو لیا موریدپادوجومهدرفسوب یزواج ج ندکس یللاو هدایژ
 از هل رکسعر دقوب نکیازوا چ۸ ن دکیب شا یرراکتمدخ گنرانوورات ان و یتلشاو

 aE یئدنجر دقرکسعین دارب لحم لوا كنهلجو کر دملع قحیدزلرب ودوخو

 هلا س رغ بیر لوا رافکس سر دیم ولم مك رانروک نموجهكرافک ارز  یدنلوالهاشم
 و هزز اک الف رطو ید كيمالسا لها زاب دلکه نار ورغم هلا داتا هښ ر اراک و تدعس و

 زاسنکانرافکبونلوا لابشوکق لات ةانرزوا لبفرب یرللاح ترابمالسا یدپاراو یدافعاو
 یرکشعلپزک كنا فص ل! ٹو دیا بلس هلبا تیلکیمالبسا لها ندنارورغ لاک یھ -
 هرو غی م لزارا یرلک دمرود وجو بوناصیدلاق هدر نادنمیدلواناشیوپ 1

 یدلوارکزور راک شتنهعاسل !مایقلا هکرابد قم رمرب یر فک ها قام و طلاب

 ترادص هبحوت :یرلوا رسم یلک فون وک یش كنيلوالا میبر ف] وسم هت
 ار دصاسات نانسهد ازهلاغح یں اود ند هبراشن وجاتساب نانس هدازهلأاغحا لو ۱

 هنوکراتفاود DET بلس :ردلوف هو ر از مدقا نداتما : مهار

 E EE اغارفنضغو يدنفا هخاوخ بو دیا فا دکو فالرفاو
 لب رورسوپدمدلوا ظعارزویدنلورارغآ ت زأیصررهمهیودنک اد دما چدر دل
 Ce ار ندا TASEK EN بولکهتغا" واوینک

 روضح ذو رسا دعا مارو اخ ین ندنس هصضق هدآ زهلاغجاخماب ا ارز لب !لاقو دیدیا

 رها < ار رمن واک ال ضلجمهللکدو تینا یکن وام

 "عن اوا



 لزءبولوا لوهتشم هناسحاو ماهناهرابلوا رهاظ د یلدا نل و ها عا روق بولکهنات وا

 جابصدجإلا موى دردن وکر اقالوا نوچ ای و كورلندب :رارفو ا ار وطب هام

 هدروب طبواوا اوس نفت لب هط ابا :رفیجواشب اب دم حا ارحندارزواتساب مارا قچلوا

 یدنفا هجاوخ ناز تا راک بک هک رکشلهکمروکی رافکعفا دمو تالآو ماش نالق
 زی زکیچ لیدر ول ها ھارا كشر رم كدا ؛یدراوهزویامه غوا

 يودیا بارغت ښا ناهج هجاوخ كع ړو باو خوی د مزا ید لوا بولوا ناسور نداغا
 هام كنا اب نانس نوکی نودیدیالکدیرانبابهدارملزءیب اتساپمهاربا کوچ
 لب یدک دهم نوخ یدیا رک قلروییلعایم ندیاسم

 هکید ههاتسداب نب یمالکو | اغا ارفنضغ شیده وقهنتفرب دیأتس هلا ,a و رد ولت

 روخار مبل لمآ لکدب .دمر ول. 81 هاشم نتفوطهو تب هب اش بنات : مهار ارز مک درداق

 یتههوپ ن دنن اس ]ی دنفاهحاوخ نم اب ارح علوا كرت نادانراکباغایجا رعبک

 نينه هبا هدا ازل اغخو كرف لنلصااغارفنضخ بو دردراواطخ هن لکم | له

 ۱ کرک هک هدیربسر و واط هاتیدات تو رتسوک لعامسم همس هادا راو لیغل وا ا

 ه رب یک دلا هم بر ودصح یتسهلبا رنو طیاسختسا وار اوسناوهر بسا نق

 هجاوخ بو رود تاس ایم لاتساسا قیشاط تآیخد نادان كرت لوا بود نسوکا

 لاح ا هلاوو لنقندنغی لوا هداتساب ارا يرش روم هد هرم اط يوان رض یدنفا

 نوسلا نوسراو یارک وایجویق بود |لمانرا دقمرپ هاشداب : لک دروب ورو

 بوزاو یند یی بر ابجوبق عرنراقدروس رماویدنوسریو هی اب نانسی توس

 ناد نکبار واک نیینربسروباط ین درب زوی دلوا اور تیار واطب بوجود تا

 مانس ی زوم رزو بولک هلن اتیعم كد هنس هیخ لکدر دل لام عقاو بولواراچود ۱
 ابا , يارا ترصنو خرما سقن فی دپا ا هدازهلاغج بوروت وکی د لوا بو دپ

 .هرکصندنو و اما .یدلوا ترا دصز ام هل ااعدایزوفرب هدازهلاج نکمشلو | ندنز ِ

 دوو هب رغراوطا ندربب دتلا رز |زتما هد اهداف هاشداب

 ص وس فن ردو یک ا هماعوهنملق تشهد تت

 ا نارا ف تیوقع یدلوا تلعهنتکرح نياز برخو هننیعج تدا ها کا
 نوڪ یب درا كنغيدنلوا رومغلا تاللا هللا نوعد روپقمرو واط هکر دوب یر ندداوم ۱

 یدوجومانو دوجوم لرکسع بو دیار وما یدصت یکی فی دلوا لان هترادصیسودنک
 كار کسع هدانز ندر ەن كب ز و وا بوئالقوب یلوقویقوراعت بابراواعز نوک وا بو القو
 ندنعب دنلوا نامرف هنيالتق هسرا رونلو نقره بولیسک یرکلربد هلیمانیرارق

 شنو هقرفتمرکذ ارام بواب |لاصینساور قو لاکتورهطیران دیارارف بونودا يعام
 ضعب ا كولر وی دبا نشجا ەښرداج كنا هانیلاعهاتسداب هدهبراتقومکاغآ

 وز و اما سنو ههیلاراشم دمهسیدردروا نیرانوبب گرامدآ برک ندرکشلوجو نیعتم
 د یو راو ەن هم ةاشسداب ا نفاصم موب ویروخاربم كل بنانس هجوقم وح میام
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 0 رکشلهرخ کو یدزوگور یک ا "اع ترام بو یل ناور نارنج شوا
 ننرللا نبش د بوق طز م انئرارفوب نکیشم ازوبصت هلبح هقا دبصم ةع دخ برا همالسا
 نتراکلمام كل هسک ی یدرو نمانیرارفو یدرو ترهش هنناب 1 و

 تدوادمهرکصعدروجاق هرابافا یر چ كر لبا نداصمو لتق نغب دلو نود رض مق هب ګرام

 تفت مانی لپ بارهس لصقنم ن دننلایا ۲شرح هد نداره ون
 شتاطوا ولا عوعقم ام و د هلک | ناپح یاو سز بو دپ ار شت هلم ساب لرلتز هرب,
 هک هنود لاج یولوارارداق لس هفلوا فت نا اج نوجا فذکفل نم تر
 یودیادانسا ما هلوقموب ها هنسک نالوا وا دعضارغا ب ارا یولمحآ ويقر هسي : لها

 ی الو تسع نران دل وطا بودیارار هی زنکار مالارخآبولوا تنح یالتعم نابنأهح
 . هژوقمو نینصاو نا دص نتفلاعرزنم یدلیاروظ ندرانآ ںورضلا یس هقن اڪ
 نادرات ۳ هکردوب ج دیر كرد دن ءوس هر نشو !تلودلا وز ثعابهد یو دنکهلوقعمان اضوا

 یاانیارک خف یشادنرق ن ناملو هدرفس لواهلورعمندنناتدنسمز اح یارک ی زاغ نالوا ۳

 یردلوا ثعاب e وتقف كبار ۳ 9 تیقاع نور و لالخ 99 هلک ا بصق

loaکد کد هاش تفوهصک ین غن دلوا مزهنمراسک اهرافکی ۳ اف السا  

 مدارک لوا ن روک جوا راب رخ ا : بولیروقنأ» دیسنرای دلوارلکانس بونلاح
 یدنلوا همحوت ۲ یلاغای 6 ركب هیاخا نسح یبه هد رو هرکصت لق دن رک س ع بواروت ؤا

 هنیراکب فتو هرابکبراکب هک :هنس هعلق تلوصرابوط نابیدب ناسقط نانلا ندروبآط
 ةنسهعلق یرکا [یدیا ساتزورهکلنر نوا كلوالا ع وا مدزو "دیهزاس رکسعو

ROOTندزاسان یومق ليس همان هان ترب«یازفوب  

 ةنس هطفاشیرکایدنلوا سم سا و هد 9 رع كلام يوا نر لیوک« هبهاتسآخا اع

 ىدا یار وطلب یرهک: تي جوا بولزاب یسیرهک:یرکاكو لاو كيب
 نوک هنسهطفاح نیدوب یت دانان یلویسکم رلکب با موری دنلوا نعت یو
 هدنرخاوا لوالا میرهام هنطلسلارادب اد . تدوع ی دلتسوف هبی  رصکی لب ما

 ةنب داراو هلبایلوپ نیدکسو وع و ترک ن رپ رکا لا تدامس هانیلاعهاشدان

 هدا ارغلب هدارغلب شاساپنسح عیار ر رزو هرکص ندنحارتسا نوک کیا زاد دلک 7 ارغند او

 تاپ اا مارات تر ازوواتساپ ناسی رابدر وب هحو هپ هنطلسلار اد بو وقر ادر

 هاتسو هام هژدا ی لسی رددت ءوسو یقتکر 0 عالم هلا عبط تئوشخ ك ناسا ن زانس
 لتمرخ برق ه هنردآب ونل وا تعحا لی اف 1 ترعن م ا ند

 "ناعاس ناز ی نورعم هلکیدزسلد للبق ندتفرط ناطاس ول و ره

 ؛بوس ها هندوانه "هبرع رد نو روتکه قبرس بن اکم هلا ارغدایكر ایم بولک اف

 شواحیک یی دنلوالو زن نوتزم لزنم ید میهغت هلدا تراتسا یروما نالو شرابنم
 قناسو زو بونلا نداشماب لا هات ترازو زېم بولب ر دیوک اذارعيع کوشا

 :یولبروک ندنرعم لوبیلک دزلاتج وز سوز و یدنلوا ماست هیاتماب مار

 0 شا
< 

4 



 اتنعاب مهارا دیدجرژویدار ویب نامرف قاوادفاق یانو لطاعهنو یتهزوشق
 ای ۱ واری م کن لک هنغات وا هلا ت داعش ب واوا ناعتتشسم هللا هايل اغەاقسدان سونُپشو ۱

 دوزطمهلج یتدیررا داوه اتساپنانسزاس بونلوا لزعردنپپا هیضق كيرا

 قبلوا اقنایارک یزاغ هب هرکضنذق نلوا نانیارک مف هلمطانو یدنلنف لوو

 هی بونلوا لزع نکیا شتوقملااشاب نسح هدازاتاپدج ها قلرادرس هددارفایو
 یږیا یسازج كناملوب هل للرغ یاتناب مهاربا هلجج قلوارادرس اش اساں يروطاس

 ف

 بوبا لخادم نوما اسو هبال 2 لسا لاعبو مفرندکل هجاوخ ید ی دنفا هجاوخ

 تمرح كت هداز هلافح للنلح فو مالک هصالخ یدنلوا نامرف قاوا یوزنم
 هلفلسورد دوخوب دملوانبهلقتمسم تاع هه نکل ی دبشمك« هزوهظ هما ق یتعاجشو

 رهم بل ط لبس لعاتسمراتواعم تودیاوحم نرابعاسم كاش مهار مطعار دص

 قیدنلوارخ ان کلر و هبودنکر هم یریغ ندنکبداکن رک هنو امه عبط یکی دلیا ترازو
 نذنغر دلوار زوو دبا فیوت ماش دان در دراووکتفکو یم الع هنتفل نیب قلخ نویی
 ارا دمو انتضعو رزالد لنسعت یسچدنک ادعام ندنوبیدیا رغم هدات زن امه رطاخ

 لنت مونک سوفن وړی طارفا وا اشب وقع نالوهرارارف لو اب ورویتم اپ
 مار 3 !هنب تونل ر عی درازئسا یلاوز بو دبا ترفن ندو دنکی لق كن هلج ندنکی دشا

 تا دو اد نونل وا جوکندا یدلوا لصاع هز ای تانح ه همام ندنفیدلواریزواا

 هنماهداز هلافحنرا همان عف رواطویرکا یلچ لع مالی اشن نقدلروس لوزن داسا

 ی لوا ناد مقوم یلحیسوم نوملوا لزم نیک را طارفا هدواشیاتس هدوهس بوزا

 ااپنسح مداح ماقمعاق عولطلا لبقیسرا یدلوا باتکلا سیر هداز ىج واهر و

 جو دقو مک تنم« سو تسد هدنسهچغا ام اد واد بولک هلی الا هداز ناتسوب قمو

 تار هما م السا رکسعیالا ناکراو نابعا لج یدل وکی تلا كامل الایذاج رای تی

 نوک وا رابدر شالوا هنو امهیارس هلن تارادو تکوش ل اک بوئسود هجکوا نامه
 هیدنفا هجاوخ هدام لوا ی دلړو هیامابحونیلابا امرق بولواوساعتودرهت هک وا

 ¦ نادا ەر بو دیالزع ندنر دص یلوطانا یی یدنفا درج كرؤ مودع نوچاافح

 یدنلوا بصنیم شوق لوزعم ند همرکم هکم نالوایس هملک توا دع هلتاح نمسح لآ

 لصفنم ندهلبامورو ېګ : شوقروزممو یدنفا داماد یر دص لبلمور هرگصن دن کیا

 بودیآ یس هیالجا نی یدنفا هجاوخ بواوا مج هایفصاس ای دنفا قارعا
 مار زو ولیدردزاب صیخات هليل هداز یچ ةوا نوا كار دنوک هنساضق همرکم کم

 :E وصخ بوزاب هرکذت هلاغای م نالا لاو هضهجوم صان لوا ید

 دابدر دن وک لاعب بودی ان نوک ییا نیا لاسرایرادغاک نکیشع | سوت

 هنفرط ین طاسمر> نسب رقم بولوا هاکآندهب :هاهحاوح هدقلاراو
 رونلوا هشب د| ندنساعد اردا یدنفآ ا بود لا تساهل لامویلوق

 هلخادم هئي رب ندتل ودرومادعب نماما ل هب دیعبت یتسو دنکند هیلع هیتع

ql. 



 بوب وک تاوجتوت ۳ داع يسرع عب نمو نوسلوای ورم بوس تا ۹

 ,یفنریبسحاضتقا |بودیا یدبصت یراودنک مطءارادلض هک ںلکمزالیر هلسلسابع
 هانکنجیرکا ام دقمیارکم تش لاوجار : تروشنیط دنقا هدازن اتسومان

 نکن چن یارک خد یردارب بورب نتبا لوزعم یف اعیارکیز اغ لقنلو مطعابزوهدازهلافج
 عانتماوددرت قو لو یارکف یدر دنا بص) لاح ON RE ىج

 نو ور یدیشهرمت دم رد وا 0 در کیا رکی ر رل اجايو بودپا

 دراتتوعو زر نی ور 1 مد تی بم سام

 هنتفاثعاب هسرولاتلبار .E نان بولو حوضو القتوالقعینعاطا نسح هیودنک
 ییاشییدلواناباع نوتکم ز نهضتم ییا نایصعرامتخا ن ناخ یارک ی زاغ بولوا

 .ونلوا ماست هیاغا لادنخ نمکرح ین انهفرفتم بولززاب یس همانورقم ێازاخهعطو
 ینراتزغردایدزا هیارکی زاغ كرا اردسعرک !هاکلوصو هنجاقا عرق هکیدنلوا شزاننس

 ۱ e اداقنم هن و دنکی راتان یارک خثرکآ نسهریو نس هم انررقم تلسردبا تهاهاشم

 یو نادنشنسهی توعد هلو درذینآ رکیزاخبوریو نس همانررقم هسرونلو

 (مزع هیفب طا بلازا ب ورکه رى ؟یارک یزاغ لق دل وا لصاو هب هفک بول آیفون امه زو شم
 ىس هقباس قوقسهلفانیارکیزاغبویعنا لا ام هرفبحوماغا نآدنخ نانا

 ..یدلپا ماعتلیح هضنو ماسننس همانررقم نامه هلبدیما هقحال نسل | هلغلوا

 ییدبت |ماعت أغانادنخنوراو دن هفکهش بوقمح ندهنمغسن ناخ یارک ی زاغ ءان اک

 فید ابا نالعا نس اوعد قلن اخ بودپاراهظا نسهمانررقمو ید روتک هل نیس

 ف ی دقت یلیوج ناجامدقملکد یا سحیهیضقو اغ یارک
 جک لاکدشازارب ر یی زا کرک ای لمشع ر ءر ونک نوامه طب لینشم یررقت لاح

 ی رخ کا تاب عوج نوتسود هنعاز قلن اخ بو دیار اہظای وا ہھ طخ یخ د یارک

 ع یدنف|نجرادبع نالوا ۳ بصنم دلقتم لقدنلوا تعجارم دتر عرشبهرخالا

 ۔ ندقلز اخ یارک یز اغوبدردلوا همانررقم نیکاک هرکصر دضر شم طخ ہک ی کس كیارک
 زوهطا داتهنتفل البا یار ؟یزاغ ق ازا انالوم یستفم هفکن کیشعا ج رصت یکم ازود

 فاد عام نیکی دلکهنلوا تمض هلنوبامما هیمالسا كلام هلک هنآوب ند هس اع تلود
 ینوضمرکا هلوا مننصم دیار دی هس ییدلوا فر رش طخ كسم نالوا نا كنار ؟

 . هل ورد هیارغط راضعا زلوا هلا طخ قلاب الا و یدرونلوا لعیدیلوا فیرتسر مارو لی روم

 . یاو یداع رانيا تعاطاوناع یارک یزاغ مرز وا نوامهر ما یاضتقم علوا

 ٠ کس كباركرخف و یلارار بارک یراغ تیغ تنم نورو یوتفوبدردن اک کاب ا
 ور و را ارکیزاغراب ان جی دقبح هضم رخ

 هنیروصح هکر کرک ردکردار واوا ناخ یارکیزاغ بودپا فرنع فیلکدوربج هبو دنک

  .مدعلکنآ !تودیا عانتما دنمدرد هک د نج ره لتراک ںی نس هما ترادعموتعس نوراو

=| 

 عام
RET 



 ٩۳ هجن اروند نامرف نونلوا ضرع: :دلودردلاوحا كنو رشاد ا(
 توراوهیارکیز اغ یردارت دزد داس لوارارطضالبپو مراد نکا 0 ۱

 ندنهامنا ككيارکیزاف اعنالوا مک نانکواوبق نکراشمجهرشط ندنروضجگااربو

 یرایاس بوروا كنلوکر هند كيارک 2 خت ناچ یر ندنرلچا 9
 دالوا هجن امویریکنج یاسابز ب قیا افتکا ید هلکنار اب ایا نا ناب بووتموا قد

 هساع دنسم عزم ینیارکیزاخراب دا دار ولتق هل نغاجوا هلج روان

 یآ رکن ید لوا مک اوا مف دنم لالتخ واز هلغلوار نامر فو میطهرات ا "بو رازرهمبوییرارق

 بسانمان كلاي ا رکيا تک یدال لف ادا را اش بوجع و لج ةو ۱

 بولو! لقتسم لقنلاغیارک یزاغی دلواوح هلنا یاقعاود الوآ نولبت آهب ر نان هللایه

 هه یدنیامام !یدّشاضاب هام هعلقر هلا نامرذ لات روا قتال سکرچ

 قاقسو ءا ع ۲ لدنکراتات نزوآحورشم هو یک هی هنطلسلأراد ماکداس اغا نادنخ ۱

 تحابعم یولواروضحب هدابز ی واتر ضح هانملاع شدا لکا م العا یعبدنلوارف

 قناباماسنوح اسا ل یروطاس"یرادرسو جاورفصروهظ رایدلپا مت
 زاسک اح زافک یاکدوب هداوآ وب ؟راوتسا هعلق یکی رکا للاس و ورابصح یک

 هدا لحرس لوا ها نیل هان داپ ی دیش وارازو هلان ثعاب ناس اج ینہ ںلوارامد مین هتشک

 قناب بودیا رافکرکشل عج راساچ رارکت هدنراقدروبب هجوت هب هنطلیسلاراد پوباک[
 نسح نالوا نیعتراد رس هددأر غلا باس نق نوا هبلع ةدتع ضو ردم اب رو شر :دزوآ

 لناعتس "درغ بونلوا لییع:هنس هطقاخ نيدو لغو یس هدرکب نکند لاتچاشماب `

 لجزوطاسندیا یو لج هنم اقم سما زو ابو لک ندنس هلتفاحم میل دنوط

 مهار ظعار دص هلک :ارقفرامطا هبلا یبومیدنلوا نییعن رادربس همالسا رکسعاتساب
 یرولف كبي نوا بوو ویلا ندیم هلج یتأممو هلاءهبج بو دیا ضزع ههاقسد اپ

 نار اطقو نیراتاودنک مطعارزو یرلوارداص ماعتا ندیرابرهثم فرطید قلج ری

 یریبو كولبىلا NE بولاصلاغیو لاج ید هیارزوراس هرکص ندکدربو
 دجا هداز ىا یدلوارومآهرفس ایر چب رل واف ا ا یسادنتک

 یدلربو ها كو كيب ند هنیزخ یا نوح ا بجأوم و تو تی ۱

 یدل وارومأم هلس یرلتلایا هقرو شءرمو رکاب 29 ساویسو نامرقووطانو لباموو

Eشوش هل |یال آینوک هبنشص+ ییجوا ی رکی کال اوٹ هام بوروکی کرادی  

 ندهنلسااراد پوری آق هبعل ا هعبلشتر ما مارکن رابعاوارزوومالمم|ال جو طع

 یدلردزوکب وتکم ن واك نكه رغم خد هراخرات ات وی دلپا ل هز هغا وا وقته

 هب زی مامن a نوکشنوآراسعتس روس
 ۱ ال بوجوک هرکصتدقدنلوأب

 تم ایا 6 E و :یهرکیو وباي وص شوكي |

 لب یاد خا ات ر لپ یروطاس مالسا رادرص تعرع فلاو ترض:
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 ۳۰ 1 .قاروذآ نوک یرکبیدلوا لخاد هدر ار Ee ی اكن رع

 39 یلکب یلوطانانوک ینرکسیداروکتامممو یدنلقمیزول ەر دو رکعت

 :ندیروک نالوالتر ژواةواسرپرکسع راد دلوا قسامءل ۴ .e واک عا لا قسما

 مری بوک خدرا دقمیاعرا درم نوک یو یرکپ ید رکاموبناموپ هند رس"
 ۱ .نومز بولک ی دی انس هطفاح نیدیباتساب دمجحا طقفاح یدک رک هم من ی 1 < دزوق لس آر

 . لحارملط یدلوا لخادبولک ام ایدارمیملاور کباب دلکسواو یدلوآ قالم نسا ردع
 ندونو اتاپ یو یسکبراکب لا مور بولپراوهنلرم نارتووق ناجا نس دک یا نآ كرغص كر ںیا ,

 ,لامقتسا لنتسا لوک ترق ەش دوب واكو شسرات نرد واتای دج ۱ لخاتم یسکنرلکپ

 :قلراوهتدادمآیونلوا نواشم یدمشم | ه اک یتایراسک اخرافک ام رقم یدلپا

 نامرف لقن هنسارح لادندندویاممهنرومنلق ترودهقشلودبیلا یدنلقررقم

 ید مالسارا دز س راپ تک هنلقترابوطبوراو هلبا یرکتسعاتساب دجاواتساب یلویدنلوا

 ف راكب ها یرکتسع یل: | هقرو ساویس بو دیا كردو لوزتهنسار هل اد دنسدمر کد گ رفص

 ِ ینونانلیسقم هکی دلو یراربترابدروتکر الد بولک مداندقن اب هدام اوپرا ناک یرابکب

 3 1 هنتما,لوکماللسارکسعورادرسیدمشم اهرگاحم قنا (م رقم ەلدارفاك كم نالاقرق

 :هجرفارابزاف قناب لقلارآ لوارابدک هننش هطا نارموق توقف هلکلک یربخآ یب دود

 زا دنیا لتق ین درفاک كس یکبار بولا رهسایرادقم كب یکبابوقیج ندهعلق بولو
 0رق ید هعات یاد شوک قلا یرب 2 رفص هام تولیجوگ کن کر و كعب

 ۱ قناب وب رمرابصح یدنلوا ترشلبم هککودو یدلروفراپ وط فقر ال فا .د وه

 یدیشلک مزال یت رارکت علل بولو لوس رافکوربک هرکصیدیشو واخ یمتلس

 یرو هنا ناوخت سوا یرب "بولوا كولپ کیا یلوقونف اموع لنخاس كرم هام
 ی نکل ئ دنلوا مادق نا هدایز بولپز دتا مل هیدعلقو راپ دق بچ هلو غارق هنفرط نارموق

E زایدردنود هلدا شاطو هربج ین رخ نی شرب لغو مقاو هدرپ نشو ك دکن اج
 

 نوکر دعبنم بولیقص ناپ ولو ید رانلوا روصخامایدلوا رسم لوخد هح ن

 نارموقوراب دلیارارف ات ور نده هکر دردررقم فوخ كالهد لا نا
 ویا بیقعن هافذل و للوارق هصکل و تاب رچ یسیکیراکیپیلوطانا رایدتکهنس هعلق

 ولو هنتجسنارموقاب رج تون الوا برق هعلق رپ دا ربسا نیکو لتق نیا قمر ,
 "لولا من هرشرپدلوا صالخ بورکاکآرافکرا دمو قازاسو قاتب یسارجی+
 بارخ هل درض بوط كنس هعلق ینابلتماقاءانآ یخد ن وکر ست تونلوا طیضهعلق,

 . لوقنن اقل ءطرش كلو انا یرلونوفهربخذ لک تب یهرکب بول اب یرار نالوأ +
 هزتفد هل قرت هم ارشنکیا م هد يدلوماعزم وام تدم توک ەل اىراغا یرالوْغو»

 هاموک هنلوا هلاوح هضرع 4 اتم بولیزرو لم ید هنسرب اپ رتنا بلیط گلم

Eبّولوا جوک نوک ی عر کاش  Eیس 9۳  
 1 حاو باج ەچ" د تروشم :ۍدنلوا لوزن :هس دون کسا نوک واىد اتساب

 و



 بولوا حرس ندوب یر ندلشود نافک نژغزتسوا بو دیا لار قلخ نیدو
 یخ د هرکصراو نامز ید همسافورر دند امهم مها ی كروب زمراصجر دشمال ات ناما

 ردرسام ی فسا روس حوت "دلزآ ءاشنا ردلکد ك هنرملوا 4 هنسوت یمعچ ك راشکر نولواژاكحوک

 یرهکب بونلوا مرواشماترلکدب دزرر دیوکر فان وکتور رضح توزاب هلو دردهس زالوا

 راد 2 رتشلوا ن ناقه هعاقراس یزاضح نز هوا یک ناز سینی اکرم نامز ۱

 زد سرولکهسدا دما سل رم رک لج سی دتا هرانا نوتودرادرس ننرلک دلیا حال قلخ ندوب

 نسب هلج یخدرانازرلیا هجولة مالسارکسع ید زر کسرواوآ همدم هلا یش دابو ناج

و یر کب یش راب ی وطراپ تنا مع یدهعبوب د محو
 هر ونواقد دع نواوهقتسو دید ط

TEREبولوا عقاو هاتتس تدشو هضکلو ها امت هللا ماد "  

 :كروبرم هاهیدنلوا تغارف ندنوخزتسوا هلع وا |یساویسان كسکرهک دغخانزاقر ںف 5 عارذ ارذرب

 هرصاح یتسهعلقراوشملج غوا لدرا هداش اد واک اشساب نسح یک ادوت نمنوکی یکی نوا

 یلکیهفرواتساب د: یسکدرلکی س اویس نایلوا لخاد هیودروازونه هلک اکی ربخ یب شا

 ةت دارما را وشم هلا ارکسع نالوا لنراناباتساد : ل یسهکد راكى ەداواثاب : لع یب

 ییدلک هحاو 7 ی وف نجوا یرواط گارافکه دامن اوویدلردنوکرارما نوا قمراو

 ۸زسا رک هنشد لنوکشهالتسارکتسع تواواررقماراو هتیوزوا روباط هلفلوادراویربخ

 را طع نوکیسنرا یدلپاروبع ندير وکی سدرادرس یوک یش نوا گروپ زوم بوک

 ت نا نوا گر ورم هامی درو تجز چ طع هرکسەز ردن نوک هک بواب

 راتات بونلوا فقوت هراپوط كج هلک هلا یکه دلحت لوا سری ید ار مان لدومزآ

 یدر,و ربخ ننس هعشربا هدادمآ یشدگلدرا ید وتکل درفن ینرکب ندروبا طیسهفناط
 تلندولرویرم زاصح یدفلوا لوژت هس رق جاو ںیوک ۳ بیم ركب ل روپ زم هام بوابحو کچ كعد

 ننسالاب هتوط لشاب تسواكحاو خدرافکراب :دّیدارم نغفل غلو انماقمیس هلع 7

 كعص مطع یناجوب و هنوط يناحر كارواط ید یش: اهیلک ی هعاقو یشوقهدزاغوبراطرب
 كاتو نوط هنجم شەروقراةشات هدر هو شرکراق دنع نیو رعنا ال

 نوڪ ترود جوا یغاط كمك - هرادرا قوت ناکمآ هعلراو هنراززوا سمر نلوط زادزآ

TOTواز و لب هرفاکنوقب سای هعرم مالسا یک  
 بور و قماخ هرذبصد د لاک شالا را دقمرب بوقبح ندرواط خد یال آ ارا ترود جوآ

 ناس_هرقویلوط انا یدیا نزوا بولساورکسع باتو یدرارکح هنتلا بو طیرکسع

 یرهکبو ییوقومقلاوص یرکسعنیدوو لدا مور غاص یسکب لک ساومسو هنسولو
 حوصتیلد یسکب راک راو کسو اشسا دارم یسکی راکد رکیرابد بوروط لبلقرادرس هلا
 رونلوا كح نرز وا قباسنو واسایدیا مسافزوردکیست رای درو دقمل زر هددخ +رجاتسا

 سالار ی تا بک ادب لاک ناک ندد ايسا نکا

 زدرزوم خف هو ونلوا طض لع لواتوزو ی هدا ندب ag اطیدنود

 یرکسعن دوو هنسوب هج در بوی رونا قانو نایرطنالغواتآو یر چک ىزا ليد
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 ید یدیکبراکب مووی داك نجران الوالى راق نخ مع نقدلراویدازایافق و
 یدلرفرفاکرفاو زاپ درو م هبارککبوراقبح نکل هشيم یبعالمهاوخ انوهاوخ بواپردنوک
 الهنخره رکسع كنف وب وظەلك# .ادادمایالآیالآ بوقیچرایالآمطع ندرواطن کل

 ندرواط نامل سقم رافکرادرس هرکض ندنوب ی دنلوادا دما هلدا یل وقرا را ہسرا رکبو رو

 نکیشا روهفیاضمی کت ولی وب :وط مع ندروپاطو رایدبروپ کال |یالآ |بوقمه 1

 ماشخا رایدتبا هبراحم هجرا لر نی گول هد ازراکنادىم مالسار تم

e 1یلدیساتسان راونکس همرز و ازافکن الوا هلنعساد :غاط یدنلام شبا ۹  

 وارکتیدمشا ككنح میطع بوشود هن روا هداس هیات دونا اچین

 کربن راگاروالد ردقلوا هصلوا ماشخا بو رک ه ن | دیم هلن الروالد نالوا قوت بون الآ
 یاب رارمردو نفدییآ لهتسو زا یراجو رحم بوح لا ندبرح یسرا رکدفصو

 ننس هلاقمروباط نوک هنکوا كتو دروا یرکسع نب دو هل یرکسع لزاموریسنبا ید
 مرخالاب ران دتا ثلنح كد هماشخ | یخ دنوکوا بوراو حوف حوف مالسار کسعو زاید وق

 نالوا ننرزوا هواردو هن وط بويل وارسبمرقظ و ط هک رشوق بوذلوا واشم

 و درد یوا ,قمراقحهنساع تمالسیرکسعیدما ردزاو فوخ بالاخ هرابربوک

 ببولپرفوکوزابا قرغا یدیاهبنشکیزوردکنوکیع کس یر کی وب رم هام بوذیا قاتا
 ھك ی راقدراو ةثلا یراصح ج او کردول نانلواریر ه دهب ی دليا تەجر ندور؟رکسع

 علنا هلک مشو د تیشحو فوخ هرافکن الواروصحو بونلوا ترشابم هغلر وق سررتم

اپدلوا وا منوط بوروا همس زانیار صعب
 یدربک لاد اوزوداز رفاو هدراصح یر ار

 ردهرطاخم قموقمدآهنجمآ نکبا لناروباط ۳ i رکی راصح جاو ردشعد

 هودراطقزویحوا لباب .ررادرس یاو كيلا ل توک هلداقمرا سیری دٌملوا دیقم واد

 یدرونروکیالآل هم ندقاآرابدز د ا درا 3 یو کی راق ل دواک

 هدننا كنس هطا نومق بوامکح هبهتشب نلعب هملزنم لدومرآ هلب :ارادرسمالسارکسه

 هرصاح رد امز یخی راوتمط لغوا لدزا لع لوا ین لنو انس هلن اقمرانم کو

 مور ضعرو یرکسعهنسوبهیاتاپ دوج یسیکب رلکب ساویس هلک کرایجداب فو دردنزوآ
 اب دور ویرم شوک ی اك رجالا مر یدنلوابدت كلر دنوکب ولیشوق یسارما لیا

 بولبروک یروما ید كش رللوف قناب رابدتباولغ نوجاهفولع لوقویدنکب بوحوک
 سابلا زرک بوکرا درس نوک يشب : بولروقرسح لر ز وآ هنوط ران وک وا

 ۳ و بوز وب نیرواط ید راسک اه رافکهداشا لواو یدتبا لو زن رق یس هبث
 . هنسا رکا هزج ینوکیعزکس ی دنلوا قیشح ندرللد نانلایربخ یراق دلوا نامش

 0 بولیر و تزاحا هرکسع هرکص ندنوتیدنک بودب اا عادو یسک وک د ی دو 05 دزوو ۱

 یر سلول یو دربار رم مراحل هیط یدراد ره

 هنسونواتسابحوت یسکب راکب نامرقیدلیا مالعاو ضرع هلدرد نزوا یعوقو گر فس و

 هلبب ید یسلاو شعرمو ی دلا لس هطفاح نیدوب اسا, نسح یکایر” یسکب راکپ



 مورراندبق ا ,دوب ندنقلغ گول ها قوت بوایزاب لغوا لوقر فتو ىدۇ شين

 بوابرو تزال ۳ كوایدالشف هدروبنوصوهقجا و هاکسوا یلوطاو هدیوجم لی

 دارمو یدنفا لیاه یتا نب دول واتسا دا دارم هدنوژ ةدادش او ی دل او هددا ارغابیراغآ

 جو هکنشلیوس خالصو یزو شلر ٢خ هل ارو اک اسان للغ ہداز یشاق یداماداشسات

 هتد هلغلوا هداوه رو كراقکرلبں اکر هب ا س ج اهرب ید ندرفآکو بوراوهنسا ار

 دت ib ل یروظاسر ادرس نوح ا ر نس مداغ تر ازوواٿس ا مهاريا لزرع ی نلرو

 فرعود یدیار ارقإا لیلقن ,کندرکسع نالواوو وهام ی راغ ندنکبدلک نارات

 ی اوا مطعار دص ن وڪش هدد دام نانام رقم یرائرضخ هانی !اع هاشم داپ یدیش ازت

 تناسب بهار ها هنفرط ن راطلس للاوو هميم ی دمراورکسع هعف وب بو وام یا

 بولوا Af و فیدزاکآ یومد دیو مامتلاهلنا لاوما لب كن اتتاپ نسح مدانو وضع

 نمالکز اغآبونلوا ترسیم فرو ارزان ال چ در دصعلادعب نوکر

 ةو هكر دوب مهدارم هردو " هرخاییامطع ترا دص کی دروس یرانر هضح هشدار

 رو وا ل د جوه كز × لوقاشساب مارب م | هاتسداب ید یدنفا 0 هلوا هسا

 فراشا ینا یار ۲ یزاخ زار دقوب تیام لک تب اجابت او رج

 قای دروس ردیلکد ۾ ع مرح قت دلوا بوس هنس انفا كدوجورب یکی ار ع بوصاقٍ

 یراثز تد هاتسد ۱ :هلکدید ردیلکد كن هلا ا ی اتریزو اا ,لع حارج یندیقم

 لوہا ساو م>رت یاب نسح م داخ بوروسردقوپ یفرصتورد د اماردهط وا

 یدمهلک |سحلیمیدففا قتفمر ردبا عرضت یکولس ورد د رشح ننس لاح

 وک دوا رک ك: كلوألا مب رهام یدلیا ارطا قلعتمهنتفامل بولوا یالاسهززم

 مدارا نیر همبواک ا دان ف ور طاغاهللادبع ىدا رختک رایج ورڈ ناب دلالعژ

 هدر ادتسا نامرف تحوم راغ هاب مهارایدلا هاست هراس ۳ نسح مداخ بولان دات

Eفدص هتفهر هم, اتساب ن نسحیداوا نك لنسه اب نالوا كښ رد یسهلکسا قحەل  

 هلیطرش كما تم دخ هرفاویایادهو هما هنیراترضح ناطل لاو تفالترد
 بو اصلا دا یصانم هلج لنت لر نا تر یدیشلواترادص" هب رکان

 یاس نوا ندرس هښ رابط تبعانم یدتاف هنیرپ ر یلاعبولآ | توترهداز ند دح

 هساهتسا قادلا ةیلعلوا هلن تاساکل وقعم ان دزسبمرولس مرا ماستهیک

 تونل یآکدز نمسح ید هلدااغ غار فنضغا عام ندنکبدس | بدآ هد تله پوروشمود

 لدعد هنس هلاز زا روی رم یاغا فاغرزو لوایح یدلوبداب دزا تاداعمو دس ان لوک ن وک

 تنرزوا هداتتسهد هبفوصاب اوکه عج نوچغلوا نوبامهیاضزنیدلوا فقاوهسکب ویا

 ضرغ هاش لکدیا نادمتسا هنلتق هلدانسا دساقم ضعد بوتسا هات دار

واضرب و دف نکءدیا صح
ل وس مداهروتتسد یدمرب 

دوس لوا تولوا» دات هنکب د
 1 ندا

 ید هدلاو یوبلیوس هشرا هثلاو یصوصخوب یراترضح هاشسداب نیم !تغارو 7

 ناییزاف نابزود "هماخ دش ام هل دصقتافاکم ینداا كع دپا لفن هی اغارفنضخ

48 



 نی

 ردشبمکر هطسف یوا ' مخ ناطاس هاو ی تراز اش را ناکتسااتاب ر نسح و دا نایب ۸ 9

 بودیاوههشل یزس مت اکنتسا هیادکو یابوراسکو راغص واشفاو تعاشا ود
 واغ یوق نروتموا هرکشاب یاوع ی ابقسا یدارم ندناکتو یدرتود هرالد
 هجم دقمودلوا لقتسم لتروم| ینو دنکدکر لک ءارود ندبه اتسداب روضحیزس هلکمر دنا

 هیفلبهتسکردی هدف ههاسداب انعم و هک رتسا كمردشا ا یهقحاننوخ مر

 ی 9 رضح هاتسداب :یدلاداهس یاغانسح یی ل یاخايع رکي د اصومصخو بود

 ینکیدتنا هک یر ات رضح ناطاس لاو هبصا نم بابا لق دروب صحت ؛نلاوحااش اب نسج

 ییاتفا تمدخاشاب نسحبودیا لاقتا هدازن اتسمالس الا مسهداماو رابدرب ورم

 بوبلوا ییاتداب "لعاسمه رانو بوہلیا ض درع هبهداز یلح 1 رڌ هلا یدنفا قارعاتس

 یوبمر وک بسانم اساب نسح نة ںلروس ن امرف هبحوت هب یدنفا نیدلا دعس هحاوخ

 ۱ هش دلا دعس الوم وركن کشلپا دارم نحو هی کنفاقاب بور دنوم ہخات ۳۳ دحوا

 توادع نالواهلننیب تلهبلا یموم یاب الوم هد ااتماب : لکدیآ رودص نامر همی دهنلوا هةمو

 بصنمبو لواربغم هاتسداب هرکرتلا تار < هغمزاب تالکأر سان هم كنق ءانەب هیدق

 "یتفم م یناهج اطلس لهم یدنف نیدلادعس بو روی رقت قاشیلاع یالنم لو هان

 a هسجو ی للوا لهنیس درز او نیئداعسلژ الغلو نامز ر ود

 رکملنقح ناطلس هلو ناسا بودیاداحن ی وا اغا نسحیقنرطو اغارغنضغو
 هلی خلت تسالوا لتقل | بجاو بو ییا قیقح ین نا هجیندو ینغیدلوا یدہکو
 به ۳ افت ی ماب ك ایم هو هیصع ا

E 2# و ب د ا دخا ییاتساد ن E 

3 3 E هک هرکصن دنوکیل |شیدتپا سوبح 

 شبق نکلمام بویلرپ م نیارس بوراواغا نسح یبقنرطیساغا یر چ کیر اپ دنا نفد هی هوت
 e بوروتکهنس هات دنکینراد وب امایدلپ ماست هب ار بهبناجو

 امار قاب د حارج ترازو ید اهرفط هنلام نرم نالوا لوم ام کما م لیکم دی دیانو ك اله

 هجاوخ نکیاررقمهکلپ ظوعام كل رو ها ساب مهار ترازورهماس اپ نس > لتقزادعب
 زاصحرراسک اهرافکءالمتسایدنلوا ماس هباش اب دم حارح تور نت 3 ید

 لن اتساد اب دوج نالوا ی ہساکد راکد رجافنالوا یساغای راب هد روز م هعاق هلمح اب قیا

 ولكن ویا لالبضاو ,لافغا ی ریتوب نکیار لک هرهخذ هبح ر ن دنفرطراغکب ولوا یلماکدض

 نایحومقو بموق شوب یر ان زو بوشسود هارت ياترا هطفاحم یدرو اکر جن كوپ كوب, هل هبرعو
 دایعاهننناتم راصح درج بورلکد ینزوس كرغو كاسا صوص وب یدلوا ملک تو ىق

 یس هزاخذلغلوا قلا هاتساب دج نالواو راک لقناب یغاج سیو بدنیا تافخ تولک
 لئدوعو ردیک هربخذ هبرهزو رخ وارشکبا هنسره بودیکن دی و هلی هب رع زنکا

 . زوکو |كيب لا شب ندب وچ لا قیرطوب یدرولآ نب رازوکوا هلج بویلکینرلاربرافک

Nh 
 e چاک و مے ر



 بوکح نابص با ینرو ادا اراز وکواالصا هد هبح ا شیر 1
 e ندی هيا "و قاب بودبا یدعنیلکه ) هبرعرافک كناضمر لاوا یدلوارروستفم

 ۳ 1 ا

 لع ءیساںڪکو “اغا لصمزونف یس اغا لغوا لوقیدلک هنرزوا یا هب رع هزیخ زوو حاترپ

 یزادیا تلنهت یل هح ارز وح وا هداس ن ناف بودیارارث 9 ۱ یرکسع لا نالوا ننرلزا|ضک

 هلبرا هبرع یزوکو لس یکی اندک E نس هک كاله نس هج "بوروس

 یدشیلزاب لغو وا لوق كس کب او جهبحر رق كس یکی !هعناب . امادقمو یدروآ هک گدر یھ

 یتسهعلق قاب ها برق و بودی له تهددارغاپ یوتساولنانوق وب وجتیژنکا كروب

 هم اوط جاغ یس هعلغان ات مدقم هنسرو یدبشلوا برف هغ اق تتر اخ هل ةف ارب

 راپ د لوا دیقم نڪ رروط بوښروک ال صا نکشم الوا صالخ سفنتم درفرب بول
 هکر نخ ی رلکدید قلاب هچکرب ی دنلغاب یرلتروصب هچس اور صبل !یعاضقلاءاجذا
 راوس كيب یکبار, یتدو دنک وییاراضحارافک هدام كی حاقربیدیا ی ادوبقناوموق

 4 سوبق قنارویدمزتسر کر نیر کس دنکبوت روی وط جاغا پدیا دی بولکها

 همکح بە رو سوم :ساباپ هللایس هن ماج تاعر ندنافغ لاک هلفرطم :بورونک

 یو بوک هپ وہف نابللا فیض» رف ک درم حافر ی دیاراشم همکج هل یتسیر وک

 u ۵ درو وکو تد ںیوک ا نکدبدرسرا؟بونایوا نالغوار یک راپدرغاچ ند هرشطوپو

 راصد بواکندریدرآ یدمش قدا روق هلج وک قراچفهلمارلهبرع یدشسالوا نمد

 شو هک جاف لوا ااا راوجو لاوس بود كلا هب هعلق یهر ذ بو آیی 3

 مارو تفکر دقودی دنکبوت د م هړو مخ هبحوسق عنآو «یندنالغوابوردشسأتم

 نیعاللمههزک, رکهورکیکیکیدنت | ناب ناب ینو ق کرتا .شتآرلیدر شان نژوادارمی وط

 یکبا بولر کچه ښراشس اب ناج نجل وا هکارلفاغ بونلوب کس یکشوخرس یکه دورا ب هریک

 : كنہشد نکی اواشمروتکهیهبترم ثكج لا حارخاه هرشط یتح بو دیا موجه هرافکن دفرط

 یسهعلق قنات راپدلوا دبهتس یس لج یشک د مشکودبودپا کی توص رزم ی رک

 یک لا یوسف تنم ناله نماشا يک رع: دیو ورمیدب؟ه فر صترافک هد وپ

 ك دراقص هینوتلاوپیدنلوب لب هاب نونلاردق تب یر کر شنو ارا یدروتک یر دەر فاک

 بوڕدسكىشساببودرونلكبىەعلقەلي ويى دب زاما كىستپا فرص هنس, هطفاحمهعاق
 زای دردزکب ور دشا ادنوی در دوب یل اخ كن لبا ل امها ننس هطف اع هعلق وی در دکدمر دزوکرب

 یکب داپ مالعاو ضرع نادر م وز اب یلا وحلو یسکیبراکیب ندو لنز وقط یر کی ك ابعت هام
 € : یشانوگ ود لحوت یک كس د ناوه كور الم ىهي ل اغ|یدلوالصاویربش
 مع نشو ؟ود )یو یراهقلم هکودشترودلتفار طاورد هدرب هترواو لا دیسملاخ

 لوا هنفا رطایس هتخ دیلب مخرب یتلکااق قمر یا هوکرابدقءدامسرور ا,یرابلوق

 رد شاة یاران نوغب بشر اس تو اولفس هثسوکره تونل« ەقلجلىاقم زاب لوق

 ند رهقلح هتع : هنب زا بو دلوط توراپ هناك هواهلوا رروط هدهرشط چوا
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 ندورهک كد هبرعورا روق هنیرزوا هبر عرب یلکترکت یباورا ردپ اش مع اروا ینرف
 TE ورابای رغوط كنهبرع لک دنیا شتا یک كشفیا ا و قوا ثلترم نوزوا

 هذ کر دق هنورراو هوقیروطهدراکدروشتآ ابو ا نیر .هنوکواو قر دیس قوا

 هسرولوا دیدسدس هل توراب بون النيم هنس هت وبقیوابرسکیاور ات هسرولوا
 یدلواسرق راتوربا هم( | انتس ماکنه نوح داراو معلق رفس ءا دا رابا مده هی

 . فساد دم بولاق لقلرادرس ناک اکاشابدح یروطاص نالوا لنسالشقدارلب
 مزاولبث رو مانخ بصنهددار فلپیارگبولوا رومأم هک کنین ابراسک اعرافکو گلم |

 ندنکیدلروکش با واتساپ ولی هدهیضام"هنس بو دا مابق هلرما تام لیمکنو
 بوک هلوبقم یراثنعا هلمارات او رکتسع مدع بودنک ن دلایخد راصخ یک قنا غ

 لحرس بونلوا نواشم لتلودردو یدلیر دنوک رکسعو هنزخ یفوتسم هعفدو

 يو دباب هلاطا هفعالق لدرا هدندحرسراوشمط هکراب دی درانلوا فوقو لها هدنرومآ

 .:هسژلوارفس هفرطلوا هعفدوب هک وٹس ر دش[ ارافکن رلواصح دانجودارووهونبوهوسل
 راد ر درو یصدخات گرادرس بولکی  درلرضح ندا نلادح رسد دردسک ندلاخ دراوشمط

 گارافک رررانجس قنا و نوغزتس ارد لوا هلاوح ن ادرس یلاوحارافرطلوا اتساب نچ حارج

 فوت سم هژاهعلق لاسو لکدیدرور وک ها هطفاح یرابناملوا نکیاراویرو اط

 تراغیب الو لدرار دکرکق فلوارفس هنبرزوالدرا بونلوا دا دما هل ارکسعو هزبخذ
 لمو(فموببونلوا صیخاث راپ دشا قافلا ویدرفلواطبض نادغیوق الفا هنعبلوا هدز

Eيدنلوا لاسرا ها تعلخ بول وا هلاوح مرا درس هسدا هنری لدأوت یدقح  

 بولر دیوک اغا یلع یاب جویقهلب | بوتکمو قلحرخبرزوا نوناف یخ د هناخیارکیزاغو
 * هنقاح كولب هد هن اتساو یدلروم نامرفقلوا قحام نادرس هلم ارات اتنرکسعهدابز

 نداهن یو راب دلا نراهبمالغیدنلواتخورف یرارتفد هبرح بوایرو بحاوم ییا

 "ی یدپارسطاسزورون هکیسهرغ تنابعتسهام ینلخ لو رو دروا لب هجا گو زومشپ

 رک نواکكناضمر ید رادرسراپدشا هجو هدارغلب بوقبح ندلوبن اتسا

 ` تلاوخی دلب بصن هل مانیس همنراکنوخ بوراقج ناف ات وا هنسا رد ار غار هدر ضخ

 پولک یدیشم الشق لبوکسوا هکاتماب یلویسکبررلکب لیا مور شوک نجوا یعرکپ
 هرشط نددازغلب ادرس ساما موب شوک ی درودنوآ کلن عملا یذ یدلیا لوزن

 هنىرامضاق یسلاد هلوط نوا یرادنو دردررقم یس هلک كرات ربضح ناخ تبوقبح .

 ایه |یذ هلغاواررقمرفس هنننالو لدراو یا لاسرا راتبواج نوا راد هرخذ
 هانی رزوا هزوطر بن 9 مانلر و ناسالم اشا نددا ES گز ا

 | دو لر سحر لد 3 عارذیللا رو زکس كيب هدنوکرطس نوا هلق ماجا لاک ی دنلوا ترشأمم

 دنفرطناحرات تنو لوا و وابدا عرش هک هتفمس لەر مالسار کسع تواوا مات

 ,نامرقنالوارومام هنسهلت ام نیدوویدرذلی تن دلوا لاو دنور ول
 ۱ بوچوکد ندنسار کار غاب هرکصندوحعا دخ یرابکببراکرو یرکسع یراتلانایثءرمو

 لوا



#۷ 
 شرک یاس سرخ یا
 لمس لاد !نابسم هلن راتبم رب نارطااح i E ۱ نسخ یر

 ققر هیو دنکیتتسو دس فم كد هچ لک تاراپ ینئابخنالو زوکرملننیلبح كارابم

 لتق بوروا یرار شو یرقو تامصق نالواهدیادحرساس+وهرصتتولواراداوه و

د نسحر زوندرا دمانیارز و لیکم انا یلک هلا لاوماتراغ و وسوقق ۱
 هر ا 

 ۱ ارمآ ن ل وا هد رادحرسلواو لوز رپهشس ودادغد بوان وی لد 1 دادعب انت اوا نابضمو

 اکہ عامتساینصقر ربش كلاح رپ لوادالم"یلاهااقیاسو یینلوا ا یعتراورٹس هرکه

 یت رام ۳ اا یدیاراشه ادا ریتسا بو ردنوکم دآ هنو ر ی

 ۇلناب ولر ردوک یش ابنک هارو 5 رةنج وا هليا ش انلزقردقكيب جوا نوچ عقد
 فرط

 تست هنلودرد ماکت راق لوا هرز واز وانو ى رعت هدا از ن دىكلواەكڵپپولوا لفالع

 همقبیدنلوالاس ناو ر همانلقتسم نوا یفدامحه اس ہد هجا یذ ل ئاوا نیک او نکا

 و " هنسانب ناطاس هیفص ناهج هاشس"تلاو ل راتوهنب ور ورم مت ماتو

 هبیدنفا ینطصمنمایلاوایسردت تهجنب زسقلوا سدس از ونه هسردم ا
 ی دل وا لعسرد ساب دقع_ندنلوا ما "هر وس هعنمابهاماس بونلواهمجوت
 هک یدلپا مانا ینسهزاشیولوموق کیی دنفا دع یتاکر لر چکب تن ابعشس هتس و و
 هنرا دصو هشراتساد ل حارح ردافصو عام یاشکلدیاجو اتو تفلا ابرام ن رالایلا

 ندارزوراب_دتنازاز عا هل همحوت یتسهبنر قل نادو يق هیاتسان نانسهدا هلاغجلاقدل والان

Eهک دن دنعیاق و هرون ره ۶ هتسوی دنلوا مارک ا هدا مجوت ىلاي وول زانم  

 حوا هنمانهنخوسهددنرال لغم اق ىلا تالو ب ولوا هدرودازودرفسیسکیراکب نامرق

 لا ودالواو تارداصم و یدصت هّئاد اسو اونا بودی رو طابقشا هداب زندکس

 بورح ها لزار ۱ لوااقفتم تكلم لها لتر اک د شایدعنو تا اع رعب هلکمت 7 !ضرعتەسائ

 نگر دون برغرمارب لدروما ندیلرو ظل لا وب هر "هعقوراپ شا لتف نزنکا بو ویا لاتفو
 یرتس نوا ك رخالا می ریل ر وکی تو دل وار وطسمهد هعوچر هلدا یلق لهاضعر

 ن دم اس نایعا کی ن واخ ك یب زکب یسیکب یال آ فرش ماشم هدر رہظ تقو یئ وکه عجب
 ن امآ وت لن ر ورم تدم هام حوا ندلج تقوی ږی رار د نوت افهشیاعیزقیشابیرچ ۱ :

 رونه 2 الام 5 us دنل وا قس ودیا ۳۹ |بآ رجر هزکصن نکا عضو دلو کیا ۱

 قاباحوا رو 5 یسکنا نوا تاکرایسکبا ىي ارا او تیم قوا نشا 2 ارس تابح

 لارتعاوهدامترثکار د تعیمط طلغ کو امکحر نکدرود ندناکما دخروماهلوقهوب ییا

 2ام و رونو مسق امام لو تر باما الو

 هتیلباق 9 دا شهدیسا |ندننامضانف ءا دیم نو دیرغصت 9 من یاضما ب تیشرت هر روک هنتووسو ۱

 دن ۱ ر او رفس لاوح ۱ از دفلأ و ن عیاقورولوا شح حوریاضعا سانت 5 روک

 انهت لوا ب ولیر دیوک نو امه ES راد د



 نږد هلبمالسا تزاسخا رقم وقشتمهلارلل رقافس عفو یرکا بودبا درفت

 5 ورک هننکلم لدرا نوا لاجش وکه زوم یراک دیدن وهغیر یسهد بولد را

 هبدعلق فتا راصح و یر و بولت افت لایسناو ت راغو MM بوق بوقاپ

 یتدندنفرطیرانر شم هجاوخ بولوا روم ام هليا ہک انو ھمت مع نزوا كماج-ارابتعا

 نیوص هنوط ندب 1 وک لس درفدأر ةا,یدنلبقلاسرا زبمآ مت بوتکمن زوا قیاسن ورم

 كز هجا ینو دیش الوز نرخ اوا قياس منو ادرس ار هوجن بوک

 فا منساانسیدیشت اابتخاماراو ثکمهلا یون هنسارح كر >£ كلنشد یرکد

 دځسہکد راکبیل وطاب ایر ب ودپا تاف واتان یل و یسک رکن لبا موز امف صنى رع
 یودر وا ب وچ وک کیا ز و تبعج لکسوااتساب د هبلاراشم هلعفلواهیجوت هیاشام
 قنلوص یر ك نآو ها اېزانس ف وصوم یکب ر اکب ی رک ایل لا یلوطانا ی دلوا قیام هنو امه
 err اتا دج هکیسهمصق كركر وکم وی ںلررو هی اتساب شانکب یساولرەم

 قار وا نوک شب ال اما هلیمان راطتنا هندورو ناخر اب ان الع :لرتم لوار ںندنف اقوا
 لاغر دلوا ام رپ ان ات بولکرایجدایرف نرد و هدانا ل وایدنل وا

 کارافکو لیفرراوا هررساع كن ات الو پولکمدآیخد نددارغاپ یتوقسا بقعرد و یدردلیم
 لارا ونی هتم هد ام نب دو ی رکسع مر دنیم دل اگ یں لپ مالعا نم وچه وتوج

 هلغلوا لاصاورلر خو در دشلکب یرق نام دقم نوکی ب ارب نام یارکی زاغ ندمآیدنلوا
 یزابن هبا یرکس هرات ت, کیپ یللا قرغرښوکی تیر کپ ك مرح هان ید یشن اوا هیتر ال
 هنغات وا بودیا لامقتبما هلن راب الا لمکمو بت رم یخ درا د ریس بولک ی ران بضح نان یارک

 جو نج ی یا باس "هرخاف ماخوراتفایض معویدر دنیا |

 را درس لق یدرتس وکرانافنلاو شراون عونا ہرا دقملا ئ ناو را درس هل هنکولم
 هنغات : وارا درس یدنود بوروتوک ههاکرابن زانلوار اضحا يتراترضخ ناخ بوشود هنکوآ

 یدتلواراضحا یزاول هلج بوایروق نوې رح قاب وارو نوجما ناف قاب وا يلاعر سرو

 یرکزوکر وجس نزوا قوا هرخاف یراسابلو چاو هزش لل مکم زانو تفلخ رازوعمرهنزهو
 كمرع هام یدل ړو کشی, تآ لتخر مصرم یلرک | رهو یکپاوهرگارهح وب زودرز هب
 تاق الم بواو هن را رضح نا را رکنیرلاغا كولبو رلکد ورا د رس ف وکی دی رکی

 یر سورا درس و لح هوا مام بونا وا تأ رق نوامه طخ ناک ن دنلودرد لتر اکر تیا

 قرقو لهاویرلرابنخا دحرس نوا نروشملنموپفم هرکصن داعد بوروط نا 7 عا ۱

 دحرسلق دنلوارو واشمرفاودد كر کی اراو هش راغ ناتتسلدرا ندلوب هبیدلکوراباوانلوا .

 هو بی لملق یوردراو لو جوا كج که نی الو لدرا بو ی م الکراغا یرلفوقو بحاص
 لوقعمیدننبا ناخ یارک یزاغراپ دبدر دلور تاراوی ریو یو شوغولو شبس یر و لو
 رک نوت ا اا نارا فاته کرد و نداد نا
 م دبی دتر ,ةخارب ندراولد خرس ناک ں ید لوا ن اکما کنج هسر دیا هلا ةما دعا رکا هلو وا

 ږد در دقو ییارو رم نزوآ هجو نایروب هل علوا بعص یرللوب هومیل و شوغولو سب

 هسروار ۱



 %0 ی

 ر

 د تاراو ار اعیسو هداج نالوا صنم لبا تفص زوال واي
 رافکن الرا لننسهملق نازاویدتخد ن انی ا رک یز اغ ردضیر و میسو جو ره
 يواواخهعلقالوا سو راو لایخ ا لوار دیم ار داف هترامسخ بو ہل غاب ی رکسع هاز بوقبح

 نالحوا یرولک مزال ناب وط تطم هدزمکب دنا هرصاحم یبهعلقو تر دی اضتقا )نیکو

 ردلپاف ین هعلق هی بوط جوا یکی را راما جدنه ادم ضعب لنا ت اعز نادرسرطاش

 بودا رر یتفیدلوالوقعم كل دیکهنیرژوآ دنوهعیز " لعب بونلوآ خش رابصح الوا بود

 مازولهداز یس 54| یراد رتفد دو دروا لوار رقم هجو هبن اج لوا راپ دلیارارقنز واتروشموب ۱

 2 ی هق اف ل ودارغلر هدا و یدلغمان هنکرادت ینامم ترک هعلق بور وكى روما

 لا نکرکج و یدبتشلوا سرق هنفصن رف تقو بوک نامز ردقیآ ی با كد هبهعلک

 نوغ» ندزاغاراوشمط لن اوارغص هام هکیدمشلافز تدموشلوا قارتوا نوکش ی

 شرومرُه راب دابا حیوک £ بودیا نبعتزومآارزوغالوق هماللسارکسع یصعتماناغا
 رافکن انلولنحم الف نا | نوط حب ارب ونلواهرصاحو لوز هنل !یسهعاقدانح كراك

 بعت یدامح ر صح راد ارا رو REA نوا ارطایوغا رن رل ەعلق

 نو e اراد تناوب ما نزیک او لق یک کورس ود یراغکن دپارارفوات اترکش)بولوار سم

 یوطادار ,فارهداش لوا ینواماد انح بونلوا لتفرفاکر رق لاو اینو كرادر ا

 ی دش د یاد هبوت که خیطلوب ىلج ىع اشد تنأمز لوا لوک مهار و شقت نالوا

 ندا ردن یقشفش یر هتنسا ك سرای اا رد لامقشس یک !یصنم ةیامز یدوشترد

 یس هجلقدار را نعد یدنلولوزت هنذمآ دهقنلمانرثوغ الد مقاو لنرزواهوک ث ابهوکر بولرحوک

 .نابواک یا ن دنولغوا لدرا هدانا لوا یدنلوا طبض لغان وب نلات نق دلیوق هنا ردع

 مع هدانن ای درون ونکم وب دنوسر درب هل رترجضح همه[ واکس زین ج

 یناتصم کبر اک مور را هلنزوقط گر فع هامی دمشمرو بعله هرکسعبوغار) رومقو

 ندنوصششروملننوکییرب نوا ار غص هام یدلوبل هو واک هل هرکسعیلابا تای,

 هارو من ودروهرکص ندکد تک قار خام اک بوک هل ر
 یدتیا لابقتسا یرادرنمویرکسعهلوک عادا یدنلوا لو زتلانشمابیوبوکلنب رفقا
 یردب ؟ب گرو زمهام یدعلوا گراد ندراو شمط ی د یر ند هلوک یز القو لدا : یکیاو

 ا واوبولمع هلدا تق شمراز ره را اس ر معو راقامر 1 جافرب لند یرگیو ندر ود

 .لوص و بوک اح لو اا ر فاسو یسک در اب نآو یو ولرم ی ر کس هنا زف 0

 یدبشنک گر لب تراغیرافکراب دندرخآ ق قیرطبواپرا ناخ ندنلزتمدانح یدلو 1

 یس هعلق تاراو هلننوکیعز وقط یمرکب كرن ارفص یدتنا تاتالم واگن رف اواو

 ناداناور ومعملشوراو وا رسا تتى هک لب | ل درا هروب رم "هعلق یدنلوالو رت هنتلا

 نم شاکر ؟سعتاسیم رکی ەكى ۶ ںی هدهمترمو یعس ءو تفأتم یدیاراوتسا رابصح ر

 ایم یرانکسمو توب هګزاو هب هتشپ نالوایراغابه رشطندنشورا وی 1

 ۱ ناضف یداناتس دو عاب اب ۳ در ید ر راو هنلزتم ب یس هت بتا دوادند



 ی یکم ەچ ي مدقاندن ولي هلق زانلانعت ۲

 : :یدشلنارارق هدا ارقو او یس هفناطراحتو یش هوا طاسمادا رد هنس ینارب بورک

 نالوا دوحوم ةقدسالوا ةشبوراو تنواک ی وکضز ا ۳ ام قم ثاراو ؟درصاحو كلنح

 رامکهلکمت رالبقارح ایشوراورات ات نازغ تمق اعبوشلاا هکر ب و نوکر يوقیحرافک
 ۱ نادرا زا تان دسارارف بورافقیح ندرخآ فرط هلن ارابجوق نیرللابعو لها

 .مرکصت دوپ راب دلوارامشپ مانغ لاو بو دیارانفرک ی راغصو لتق ین رابکپ وشیریا

 تیافکدیقت هليا كلام ببرخت ا تروشم e E EO ات ناخ ۱

  كىدب RE ز دیدملک ت كىو لد را هک علف شبنم ۳ نرد دی هسورخ

 2 كوالا میبرهام بواب دوک هجوم یارو هلکعدر دلکد ل |وضعم كك تو و5 5و لب کی لتس ناص

 .هقمزاق سیم بولی راک هوا نیزمریکرکو فلکم كن وزاویدیهعج مکس هرغ
 :هبادالب بیر ندادن ردلتماب :هککود هلن ابو طناب جوا نالوادوخوم یدلواتحاح

 :ثلمزاولللرمکهعلفر 9 دمروتکب وطو دنوسلوارگنماد نو راق دل وار وم ام

 کو دل دمیئسم قلا الیلقنامز قسم ةةعلقرب و تل توقع یادادوسوم

 _بهاذ هپ ,هجوه کارو هل :دنصق ك مروكتقونامھوةاسامنادرس منطنا ارهاق
 n بوقچنزوا ماکقسا تاغ یرنلم هک وکههعاقنوج یدیا شح افیاطخیواق نلوا

 ۱ هنر ودية رضاح نوک شقا ر ندرللا ارقام دةم هکر وکرشقانم ھنر کد ر ورځ

 ی رکا یوی تبافکبوط جوایدنلشنا هكا روس دد شالا ت غ جراساشبوملو 2

Rsهي ودروا بوایردنوکم اکحا باشم اپ ناتس یفوص نابیو یل الو طان  
 نامر فود نس ندشنب بوروتک وا نوا هلی مزاول ندرابوطزالواهدیرک | نس كا هلک
 هاکید زغوا یسوکل درا نالوا ىس را رکو ق لک سود هب یتنلاریل وصوتاوخیندمشنلو |

 هلك تىس وكر اپوتکمر ورم هک و باوج هل غوزهوید ودر دراششوق بو دیا عج ندزاهپرقیرکا
 نانلوبهدراهقنابو هلوک نالواالفارطیوملک تامهم نںیرکا بو دیا باوصات برف
 يارو ىد | تیافکهکمت شبا بونلوا فرصومج هاچ ًامشفآابش لاو و تورا

 هکر تسا ك هنبق]یس ها اطرات" ات مدام اىد ارات :هلفلوا کخسمهعلق بولی 1 1

 1 | هنب کش غقاورات ۳ هنشبالو لدراو زر بلبل مپ هل ءاشنارا درم

 ات هی و ترم هانی تب نانو رکسم جو ببرم

 TN هاو Ne نانا سوم هل

 رخ یراطباض هلکلک هددایزد ؟| بو دل و ط هل روم اس بوصات لبس واتس
 ا درداچهدو دروا بولار مړ و ډک بوش اظ نوکر هر پښ نالوا انګار شو ی دیش وا لاا

 یراقزاف

 . * یراسومایلج هکچراش هر دن هر هیرع یرابوطیدلکرخ هت دنلوا مادقا ه صح فور عم

 € نریم بایت ایم مطع مایخ هچیدیاهدهب رمرپرکز ور تدشمو یولوازاراو ندا



 جاقر قلع تبا یدپا راتب هپ هجراو هرات یغابا نانلوبحو راتارروتوکی زافزاع

 قانوصیژنکا راپ دلا نوبق هیهٍارشیکیار رب بولوا منتغم هل یرفو نغو رقب مول نوک
 یدیشلوط هلب ارایر وسیسار ارج تاراوشأروس نداپامریبرح یزارب و ندنسایامر

 کیس ید ۱ نصک : ورک هوا اطر و رلابعص دسدا نوعلمیرلکدب لپ ,د لغوالدرا

 زاربب ندشابسکره بولوارج تم ملیسالب قل ابو لیسو ر خم هل اراز وب مالسا
 یدو یکسابولکرفاک ر دق كب ناسکس بواکر ابجداب رد ن لنو رط ن دوب هاک ان نکیا

 هرصاح ینرابمح ن دوپ هلا راپ وط مالا ودیا بیذعتو لتق یتسملاع او سرک
 صرع ید ردر رقم تن هسروتلوال ساکت هددا دما اعدرسرکا ریش

 ندن هقناب یر وبا طرافکب ولک ی دایرف رربهنشسأن نوک ید یتا نگو رابدروتکرضحو

 روکش كس یکبارب ردنجشد رغا ۷ لک ردمرژ وا هجو 7 هنفرط نم دوب کساو هحاو

 نده ضقو ی ںیشلک ید ارضح ورا ضر عو درد مز الكور ارا درس تادلابزاوا هلکمرلیوک -
 "هلروتمالسار ؟سء0لنززوات ۰ اراو نکمشلوا ی لونسم تشه دو ت رح هرذسعو رادرس

 لاعف لام بوالر تم صرف هاکدلک هنیرزوآ نب دوب رافکهلغلاق بونلغ ا لنفشم

 برجاق بوصابیأساب ۳3 زو نالوا طفاح لانقر لوک بوک هنوط ها هلم ی ۳۹

 ul اوا خام دقم لنرق نیدوب قعر دو یدلوا عیاشی دیر خ یکبدنبات را طع

 رالثام میافووب ی دلکیرث ات شحورب#یراق دلوارلوتسمرافکیند هني ةعاقاب ا
 هدا دما ی رواش .رااقعن ںنعاجسا ك ید ماف و دکر ك سال ارگ ین

 لامایودیکهوطو هست یر نادنشر دو نایب ؟هفأسههدر دقت یبدلر دنوکرکسع

 هللا نانعا و ر اکاراسو ناخ یارک ی زاغءا هغر لوا فوفو مه رس ڭمکر سعد دربی

 هتشپ بور دنباراغلاراتان كب حاقرب ی رانرضح نان لاب دمت یسناج بوفلوا نواشم
 را دیار وت یراملواروبمح هل مراقج هزاوآو دروبلک یخ د ناتورادرسب]هلوا نایامنندنسا
 راپوط ندیرک ا هداشاوبی دلوا هن اور هل اراغلا هدر طلوا نامرفلا تس ګراد اب رسل ی داند

 سوماج كج هک> بوط بواک هقج تسد یپماساد نانس یفوص نکنا هدراطتنا یلخ هک

 دیادشهمالساردسع لصادا یدلیاناسرا ردعینع ناهجهوتعم لوا د یدنلود

 كد هنوکیمرکب رای دنا دما عطق ندلوم موج بولوابقاعتمهجندرا یرب یب ف اص مو

 هکمروتک ندلبعب فا سراتو: بو وک م كنسیحاونو یفارطاتاراو راو

 هد ارات اترکسع ناحام دقمی دمشل وارولم اص بوت شب جوار EY جاتح

 يياعلة كد ەنوكى کب ار هللاءاشنا نالوار ادرس هک دتسا نذاهنیق !نوجی|یب رخ لاتشلذرا یر ۱

 نا نزوآ دارم هنیدنلا هعلق هر یدک تان هینماوگر هیدزر لکه ج هلی بودا غف ۱

 ۱ تاراودارعلب ا2 السا سمت هوس او قال لب تدتسیدلوآ

 ندا او هام نثکهنساقب هتشپ نوگارنملع وب ىج اوا نر ق هلو صح خف كنس هجا ۱

 یکن اع یابردهلب|نارابت رتکرا رد عقاو لهاکر لکراپ دلوا هن اور هنتمس قنل وص بولبقلا

 یدبشدلوا شرا دس قع دهلی مس



 .. یدبشلگ وص جوا قا لشبلک شانا رضا هل بیروکرب بویلوادیقءالصا  (.ب
 بولک مزال روبعهطا ر لل اص"ندبطع رن کیا نوا تند وع ی دباراو یسیروکتكنرب |

 كاله یراراوط سابق كسا | دلوص یدل هللا تقشمو تنح رازه ندنوبره
 یادغب ناواب ندکلرس هربخذو وای دنا لصاحدرد ند در ت لث ید یرا و دنکب ول وا

 ۱ ندو د نانلوارکذو رای دلو راب دلکود بولوا التبم هنضرم ربحزرکسع زنکا هطایلکا
 | واک رکیراید هدرفس واتساپ دارم هجو رابدروک بوک هلبارا رامالب یرابوط

 |" و اعا نون قوس در یکی هم ید سی
 ندوک رایدتبا تقشمرابتخا هنوکو, نوا بیغرت یتاخ رابدکج بوط بوریک
 مدقانوقره یدنلکه لنا تزح رازه هدن وکی یا نوا هعفدوب نکیشلراوهدنوکحوا هتاراو
 هانسار کلوک یدرولاق مداز وب هجن هدراق اتب ندکلرسهرخ ذو ندقلحاو ندقوص
 ا ا ردشاوا اب ورك هکلّیردنکسا یسا فک ان اب قسحکابرت
 هدادماو یدروتک نرخ مگ كنغيداا ینراهعلقاتاتو ات الو وم ریس رافک بولک

 هفنلوص بولبحوکن دن | رایدللوب یساریاهطاهیب وق رع دیعاوم نکل یدن اما دقا لتیاغ
 هولا رعنا يولوا لب ر ء٥ مطع نوجا تال وک ًامكلذک نقنلوصوهلوک یدنلک
 ` یدشفلکب نیماردرضاحتلنایوابکهربخ ذام دقملقدنلوا قارتوا نوکر لا ی درو لوا ۳

 نسل خدوسهن اسفا كاهش دوب قوبرثا ندنرایکهریخذ ال فی هکراردروکر کس
 نوا ت ورخ یکایردرکسع نالوا ناو نهلیس هبلغ وغم عوج بولو هنر هدرکسع

 ` نام زهر هنلا یوبرهیتدب وقي هنشمابیغات وا كرا درس بو دی اولغ یر یک: نامه
 ینسوزاب لبا شاط بوراپ نشماب هلن هد دعتم تابرض كرا دمانر ادرس نکردبارارف بولا
 نیدوحوهسعشرا یراطیاضرک اراب دلپآامغی هددحاو نآبولیوق هنسرالکو طلب نل هو
 زاید |تراغب وقس ب رداخ هداز يا اراد رتفد لاعد ی دمغوت هه ش لنرکح لب انان نام

 یرلغوطبونلوا تغارف ندکفکهسدوو یدنلواداسف مف د هله ها یطسوتیراطاص

 هکمرکهنخان وا بو زك( ههنفارطارارداجرادرس كد هبو رغ تقو را در دیو ةنلو ن دکس
 هجوت هذ دکس ب وملرابا هولا ییدوب ناصح نصح هرکض ن دن وب ی دلپاراع ندنفوخ

۱ 
8 
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 رادقمرهلغتلوامیزوترکسع بوشلبیرایکهریخذنرزواهست ن عاد دکسراپدتآ
 بوراقج هل جوک ل دقاتبنیراب وطرافک هلک اک سایز ور لل وا یدکی ناو بات هنو ات در
 لتف لغو س رکو قارحا یشوراو كندو اا یدلک یربخ یراکدتک ارساخ
 زدکرک هسلک لیفت یب دلوا نازح او الا تروم نامغطو تراس یی دلباب لعقو

 بولیزوب,یازمو زاری ن دنناج هلا عو لا بولوا نوح ندراث !بئاص هرابخ وب رادرس
 هدارفلرو زوبع ندنسیر وک نب.داراوهبا بارطضاوهودناوب یدلواراز و تقی
 قالشف یغاعس نب دکسناتات رکسع و روننوص هناغیارکیزاغ بودی ار ورم
 هنفلخ كولو یرصلب یدلردزوکهنغاجس یوم یسیکب رلکب لباموربوئلوا نییعت
 ضارقتسا نادرانکرزابو ندنرللوټم ك دارغلپیرابج اوم بوروراق الشقهنعابآ یدنکو



 , ۰1 . رفسوب یدلوا راقوصوراشیفدب نش بوغاب راق مطع بوک ماز ور دلا ماستو
 . هجا وخا الا یفم یدنر وکی لک تراسسخ بوبلوا لصاح هعتنر هد را تقشم

 هو دنکهداش اوت نل وا یس هقالعو یقلتسود هلی هبلاراشم راد )ریس نی دنفام دلا ۸

 بسانمیدارا نیغ وا نوقتم اصن دیاوقی دیاراشمر دن وک ب ولسا تعص بوم

 تالاهدح رساساب دم جرطاصرادرسباجم نیدلادعس هجاوخ بوتکم یدلروک
 یراعد قلوا ظوطع نرهانغوحونف نی دهاح ةازغو ظوفح هللا یهلا طتفح مالسا

 ےل البا یزاس قاوا یراتبرط قیفر قیفوت دقردپ بولوا رسسو ماتم "هفت هفیظو

 شون ر الاسس نکرد :رشمهکردو هاا تلم ماطن "یعاسو هساقگ تود "یعاد ءال

 تسد لوا هنس رددانع وداسفلما ملفو مثاودالبدو دح “طو اع دارم ندەىمالا

 بویلوانوصم ند عا بلغت نوصح نصح) یک قناپ بولوا بت رم رثا دارا
 دو عالتفاندرولا عالف د كنلاثما ان انواب او شرابو هت الوو موبسد هس هلو

 جفاو یکی داک هبیرک هل هدارغلب فوتساو هنب دوب تبون یدنلوا ماطقن)] هقنلپ هی
 ناخبا ی ديما تاف اجم عفدو تانام الت هک که اضرع نددحرس لوجو لوانواوا

 هددس 5 ام بونلوا تافآمفد دصق هطار کس لاسراو تافاصم فلكي هد ناز ردضح

 بوروق هنت لدرا ور ېک نکيشل رو دیوکرام شیب رکش)بونلوا یسهزکیدارم عی

 تیس هل دما مهل غلو ا ثکم بورو وا هم انراطنناهن رار ضح ناخروبعلا دھر نوک شیلا

 نتمالعرکسع تاقوزبتو فوخ هلغماناوا مادقاهکیر وب مهو بونلوا مالعا هجرت

 ه اکآ نیش د بوز وب هلا سدحیرکشل هلة مروت وار دقوا هد دیک هجو بور و هنجثو

  قایدتأرا دکوروبع هل د لا٣ هطداحمرابکبسو طاس بوکج هلامح نلاجاو لات هلو
 ناتسلدراردلکد لب للرمکهعلقلمهاتسداب یاهمانلانلوار رکن یلاسراور یک نںتلودرو

 بونلا وا هبا هعلق ییا نکا شارویب هد نس نیا برک بولا نقا هنا
 یف دنم ی هنتفو مطقنم ند هيم السا كلام "هژادیارعا هستف هژان بولق هشږق
 نالا دتر وص یییدنلایدیالکد تقو یاضتقم قلا نیز هماق ییارنیدمنا

 یرلکروب هنو ی دییمسیراشنا هما یضفو رک ازا و|نوبر نیش د هلکنا هز لوا له رەحلق

 ظوطخ لمان دوو ظوفح ین قنا هساوار فلا ی هعلق نارموقو نوغزتسا یدنوک
 هسردایدزاکو ساف یرلر وا طیدرولوا طظولم یدادزتسا ید كن هعلقیک نرو

 بور دنوک هرات جاوفاو هینامع دونجو هیمالسارکاسع هورکهورک هنا ناتسلدرا

 نیراناماتو نار و نیانآ دناع بوقس بوق ا نعرفو ل صا و نعرزو تعارز هل اسرانقا و

 ند هطح المورکفهد هع | هطفاح یرافرط دار غلب فوتماو یرک او نب دوو نبا نالا

 هبا یماتس یتف جم كر مالا یاو !یکیشارو دیوکن وامه طع هبا ںیکانوب درس ملا یلاخ

 هيهعلقراوسد ېک تاراو هليا بوط جوا نب رم ات یبا بسا كلریک هعلق پویلروکسش یار
 یل دحر س و نویز نر اب الا نیماسم لکو ناراب كو هناجر ی اتم ندل وز ءادبم بوقراص

 الننلا تاراو پولوا بیس هک نوبعمو نارویقارطاو ین دو هلغمالا دیقم هنطقح



 بول سلب انییراندپبلطرافلوسبحیدیرانات بویلکایالسارکسع ۸
 تو صرف کیا بلاغزپرکسعو باغ یسهدوبولدرا بول ناو لام ی | ناتسلادر
 هاکمررک نفر دنلخاب كلرکسع هل هعلق ید لنحلانعم نوغلوا هدوشآیراتکلم پودیا
 لآ نامزرب ی دلبوص یسیردتلنلهاراید لواو یدلو وق همت بولوا لابی نيم

 مر وهط هلا دقت لعاسم م دعوربیدت وس للہ ییاورامق ی دنزکوررض نالوا نافع
 ززو لوقعم اوج لق دنلوا ضارتعا هرات ضح ناخهیلقاص ن ہن رتب نیل اعلا بز ید لک
 علام نراغو بورا د سرک هلداراغلب امار دلکد یراکرات ات یتیشناد ایک عقاب لوہقم

 هلعحو رهیدلوا یزرهصقت هدیالوردران ات هغیظو ك مناراضحا راد هلبااراساورافک -
 قدرو وازکب دیدرو واقدر وازکب ںیدروا گلد کر کی د د لکر دقو روشیای رغ ندلائتما رم

 نرادادروخآك دکحواقوصو راسا هد رک 9 وغا ك ںلک: رکد دید هلاک ید التف رک ب د هل شده

 هاتنداپ هلا كس هر دقتو ژرازابرار ذع وہ د ق داوا رکی دی د لوا عمطم نادر سرما قدناب
 ندانیدراو شودهنرزواراوتسد هعلقەلىا باما "ناعاسم م دع بوم وطى ما مالسا

 . یآ لر هنمالتسا لب نالوا سور ورپ ندلیب شع و سورکنا هانگ یداتسود
 رثعمو ںیاعمو سزا دمو دجاسمو مو دهم یس هلخ ك نکس بودی ادعا لاا یبور
 »۲ك هابفنا لهاز و ر بش هلدازو س رکج تبیصموب بولوا مو دعلاک یز هاو نانو هن ان
 یوامو رقم یزعرا هعاق ند نوشدیدلوا هایسیرانوکتنلهادحرس وهاب یراعا وو

 ٠ جو ەز مرم د لصق هبلقصا نخ هدا ز هرب دب فعضورضاح هد ر ھارطا شمقوزاب واب رتی

 یر هقیاتس ودا ەز ا ںوزم عالق ی اعنا سرت مو هدامآیرابامساراپ دلوا رظا هل تقاضا
 نک رتسا قالوق یدلواتوق هنویز نشد نومصح نالوا رمهانب مز, بولو هداعلا قوف
 ۱ کرک راک ندا دحرس نکلک ن ولیکودال اح یس افعض گرکسع یدلقح ندزوک

 قنیولقود رکسع زونه یدک نامز برق ههامرب ندزورو نوسالکمدقم ندزورون ددم
 ٍ ی رضتوب منایاعرو بیر تکلم هسیارانلوا نیبعت قالشق ردمکن دیکاب کاکو

 للام ۳ ون وا ارح ایده عرتس لک د دوحوه ی ع را زنیسا مالا ییاطوورا دنقملا

 یر ماکحهلغم الث وط یرما یلوسرو هللا یدل اق طبرو طبض هل وب عوبو عورش دو
 ۱ اد اتو یاسنا نالوارادرس هکرولوا ید وہا وٹس ییلموتس ظیدلوا الاد

 هام فر دشم رهکدنلکتس نولاقبروک و ن دنر یر هلک ارایسب لام لئانو رایو بصنم <
 یی دوا ۱۱ تماعز تل ها كسزوب رج وارشنبا لس جافربیرا افاتا

 تھا لاو مد هدانز ید هنیراپ دنفا هلو یرلبح اصراج هدي رکا ی رللوصح

 نآرلغا هنتسوا یسپدنفا بویجا یر لنتق وبویلاق یراج ایتحانکبامزال كم
 لو هاکیشابیوبق هکر ادرتفد هاک هلبا هناسها لب رب نکباشواچرف ییکو مدسروک
 هرات لدبمد هسورح كلام هن بودی ضبق نوتل لرق كيب ىلا بولوا یتیما
 یسرس وهنلغیرللول نشودوا نم لع سقویدلوارومآ میخرادم بودی فرصخد
 عتساونف رولکمز الهاعرشم هنلودی الکو ۳ دپا میاض "1 اف وا هلا سفن طحبوبم و هنلها

 ندزس



 ۱۰۹ یا ا(ءیادخ ر دلکد هغلابمژ وایکه لا بلق نامش ید لیت ورگرد دنماز رس

 الاف هرواتو یدلپ] هبلغ توشحو ف وخ یدلوآ رابوا زیکر دکر ددهاشب ژارمیلا

 ین و مو یثیا دنمد رخ كل دنسزدوخو قل اردوخ بوی وا لاثتما هښرما

 هنتمایول وار وما ملدا ا فسا نکرولوا فقا و هتابیفم لا و دنیا

 ماقا هنتیشق م اطهروما هلبز وم ما دخو یس اوح حاقرب بونلوا كر ن بىرا یا 7

 یداصهنیزخ داسا تسرالغا نورتف رس شرکت او صاو | شر

 شب ق رو ګرا رپ لار فدک هعلقر یر سو دهرباکآق ها دلا بیس اوطرونلیوس نإ وا

eماتا هساصحا و ماکو سا هدایزی دور ندرت لوا شود بول وا  

PO. ندهمهمروما نالوا | ماتسا هدومرف هل هنا م لواو رسا قلا هل بوط حوا  

 هښرابد ك رج تماردقو ی دیا یاو ر قموق اکو رو دیو دیا دبعد ن دلقع قلاق

 قمزایرک كنج لام ہل ارب کلا هرب کارو مک یاوج كن کری فعض هنلوچومالساو

 ردم ی هزایرک !یربند هس رد هد 5و ن دیار و طن تمس ی دحرس شو رکن للالح و«

 ینهرمخ ذ نانلوا مچ هردسچز ال وانس هطفاش دو لقدلوا جاد ه دارغا اس اب داد ق

 ۱ یدردنوکهلا امنو د بوسوقزا دن كنت هما بودا را درس یمدآ م اغا مرح بو وق هریک

 یرافکهزند ی "هدهطاکر ر دید ق مز یرک تور ,دکح > یرغوط هنواسوراو هنخوت هراسکس

 ند ازاغم قول | نوتلارنشلا اوس هقنلباشخ یول وا مه یدو دیح ار هقملت نالواهانف ارطاو

 بوکودهدامج زا دن ك فد هپ هطارار لا وجه هرابکر عملا لع هل هام قال .جاترب

 یرافکنالوا هدهرڌ بوټ هر د تسح مال سار ؟سعلنر اک نا ترسام هکنج د ند ورق

دي !مفدلبجر “ەر غىل ًاغوبراب دلوا مزن مرافکه ربا دمح هلن ما دقاو و موج رايدر درود
 بو

 حوت یلدندنفارطا نابوقوراو مکس هل وا نزواهقیاضم هربخذ یدپرابدکه اتم الس

 راو وا یراتان" ك وابریجد ناح یارک یزاغندر روم وصو یدردنس ړ اهر ذ ی وتسهم

 هلو ومر ریا عالقرب افکیالیتسا رکذراپدراق ةج بسا لمح بو ردنوک هم نیقاهنتیم

 یدلواررقم یتوزع لو دا السا و ازغەكنو داوا هح هعفدرد ندو و هر ب

وانا كيب ش ندجنرف نلک هد دمامد هبضام هنس لاملجقم نالوا رافکرادرس ۱
 نوا 

 وراجتو ناملاو هد شا نام كسر هی شا دنرقو هرکس نابلتز نا نفت كب یکیا

 نورد او تبعچ هل رق ق ناب بولک هلاراوسو هداسزواص نکس یا یرکسعر اا
 یسەعلقت اراوزا داس ز ی ا! توک وسا چرا وا دما لغوا لدزا بودی

 ردف» یهحونآ دح گ دا دما هلغلوا نبصحهراغاطبعص لغوا لدرا بودپاهرصاخم

 ینصرف كن ها هرصاحم ینسهعلق ند وب بول یلاعاک رافرط یدحوس نم وو
 سیل ناراو لبا هغ دغدوب یراب ےس زا وآ رسمه رفظزر ولا بول وب رغظاب ر دسنامو
 * یدا های راهعلق ات وایاب وات ل وو خرس الوا بوم روب هلا هو بنا هو رکو درولو! یلوا

 هی و داو فو بوط ناب ق رفه د رخالا عیب عیب زد رکص ندکدتیآ غازتنأندنیاسم

 کا وکم دقم هل ایکن د هنو نیرا هدابزنک !بایقاواب یکسا هیچ ۱



il 
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 ۰ ند هلتاقخو هب راع نوکه حب ندمنفرط راپدشن هربصاح یتسوراو نم دوب هدرو رم هام
 1 هداشکدوشیرابنام هنوط بولوارار هک اخر ر ا ها دال وراو

 “لد ر صاع مابا تبقا ع بودی ارا موج هدارز ,زل دهر مه ندوص منیدءا دعا غل وا

 برحولا دحو كنج نورد نددح هګ راو هسمس بو رغز د رعس تقود وک ی د

 باب افشاسواشاب ن زانس یسکب رکب شەرم ندراذل وا هد هطق ابولوا لاتقو

 ودنیم ناک هنصالعسا نودب نکبا لنص هلنفاحدارغلب ینوتسوا بولوا یسکت راک
 بولو حور ج كب ر یب ر دنس واٹساب نسحق ارى سىكد راکب ەىنسوي ریپ اپ
 سوفد ! فماضمفاعضاخد ندرافک بن ودیکرانلک لحا ید Ng تارغرب 9

 زاشیرو ابلاوتم بولو شنا یناص نزوا ترک نیکرشم هو رکن کل یدنل وا لنقهعیاض
 ھوا و ا ونا ندهعفا دم مالسارکسعب وكي رام وهو

 فیس هلفن دوبهرزوآ مو هک ل وا هلقافتاو راپ دروکم م یتمهق رص هنس هلعفاح هعلق

 رورسور رغل اک ولو ى وراورافک یسرپ رب دپ وق یلاخینشسو راو بور يڪڪ

 ندکنبنوکره بوروقهواس رتم ږ ب یوط نان, قرق فقونالب و زای دلوا لخاد هلا
 یال اب یوبشس راو لیلورایدتر وب رمغل بوک ود مع ی هعلق هلا ب وط هد یو

 هلتنام ی هعلق بوروط هد هعفا دم ماقم ید مالسا تازخ نالواروصحراب رل ارامش
 ژ همانداب رف هدر آیررب نانات ناحوراد رس لا تارا و ب ویلیارو دقم لذب لنرما

 مدارا ول درد ررقهیس هم ؟ نرلا ك هعلقرس همش رب 1 تا زلابهک هل وش بور دن وک

  لغلوا لنکا هفارطا لوا یبکو هد هرصاحم ی هکر کسعژ اسوراتات نکقآزای دی ما دفا
 ê از رمز ن دنرامدآ رار یلنیرات ااف وملوان کم تک ب لوک

 کیا لعب لما یل وقی رک ااا ش انکد ی سکت ژاکت ی رک اھ جدآ كاناوهلبر 6
 ناعلکد لکرابحد ابرفورکب ولو لاسراهطار ات ردق كيب یمرکب ی دناطلص رقه
 نشب ړا لوا هبل واپولک ندنفآ هر اتات كيب ح اقربیا یکتمالسیافلاف یردا رب

 ت واک: نفدوب یرب تلاش اب انس نالوادم س لنکنجشوراو رای دل وب ی رکسه
 ۱ نالو ورکر اکراوش مط نالوادوجومهدودرو الامن دوو هاساب دجا للباتبم

 رقنزو حیافرب هلا قر ندنقلخ كواپ ویرلکب قاجنس یدین داکآب ولپ رو هیاثس 1

 اددقمی دیشمراو هزوکیرق ید هر صاح مایا یدلردنوک هدرا یر ېر نورا
 هب هظفاع ی هتشب مه ویس هلق نو دھر 1 رکشع رس هاساد » دجایسکیرلکب نودپ

 نکیاهدهطحالملوقعمانو ورد دون لها بونلوا تغارف ند هتشد زولہکدر دات

 لقلنوصیدتشءا تقہس ییلراو, هج هدومشرومد کک نافع زق الو یب قلبوص

 ساب ۳ ن » یدزوب یدسافرکف لوا نوشت هدرصعتفو هلد ایرادزاغدحرض

 قاقوص قاووص یراتمعج وز, درا وطر هاو ند ا ر وتسراف ںافككدهحابصبولا

 رافك دل نرلک رټیا موجه بو نارکسم ید ندنیدو ب وشير |یندرکسپعرلاسیدنا
 هلشسوراو بولوا عراف دنس هرصا ندو لک لولحات نامزو مساهزور بولودیزود

 نالوا

 بت 3



 یرفوط هثناوا حاوبویلپ بت ارم قاوصاو شا و یدجأسمو عماوجنالو

 یف صالخ ندنلایرالبتساورکم هجوبب سهل نورب یلاعت هللا یدنک ول
 نجا ظفاج یسکن راک هتسوپ ام دقم نیل لاک ماد یل و مکین رداساپدجا طظئاحم دا مازال

 مر a !تعرغ هش دحرس ب دو ولو اروم ام هئس توات ی ابا هو طاقساو ,

 هل درلکد ناصس حاف رب هدا از نأاضمر 9 اع هردآ نانلوا لتعت هبهطفاحم تم رخ ناب لنلوال ۱

 زهارهاننا نکبا رزوا تعرغ هنیرافر ط هزتساسو نجس ور هلق رط ها بوقلاق نشو

 یرفس لدرا لاعف دبلا ده هو دنا لوزن هک لح قو رعمکعدیسا رخ ن دانس لاب رک یلوبکتم

 ك رکسع لئاراو ید شلو | بها ذ هنتم ل افغا هلا یراپظاتمادت هم اصع لک شار ا

 غالبا یامان وچ د بو دیا ترشاہم هکمروتک هلع یتسهلمح یکی بدلوا ملطم ةنلاح 1

 هلدا هام دقع ندمکب ون ادیتسا هکمروسزو هب ایک اغ بور دنوکه ب اسا ظف اع هلا

 لکدر دلبیلاوحا بوشلو هب اثساب طفاحراک هلمح یاب ای نذر! بانشس هت دوم لورق

 دوهعم یاژسار ر هددوعومموب بولوا e | لاعورهلالحل ابو زو یابک الات لا

 بو ماشتحا بابسا هلا تزو بز عاو |بوروقدوع للعم غ اتوا كنلحاس هنوط

 للوتر وا هقوج یز مرق ند دعب هارزاب دتبارارق هل اراطتنا هپ تشک ر اذک لامة ںونلوا

 هر ناڪ شارابضسا ندنعل وپ د نالوا es بولوا نایامن رابحوق

 فالخ نمش درک شل هاک ا نکیا رطتنمهپولساوب بو رو باو وډ در دا هبرع شوی و
 قابداپ وڌ هقلخ نالوا اھم هراتسام حاللسوزاس ٹی بود روهظ ندتسر ظوحام

 قا مدا ك حوا لنناب اتساد طفاح بولوازو اتم نیک ینرکییرکسع كلاض لام
 یلهبرع بوطیژ هی ع بله نالوا نایاغ ی دبایلاخ ندبرح تال !یزنک اک دیا راو

 هلل وا لاح تمواقم بونلوا هب راح را دقم ورلي دیا موه هکنجرافکنبالمبوقبح

 هننوب تآب و دیک دنشاب لقعاناتماب ندزروهظدک ا تبیصموپرای تب ارایتخا یزارف
 بیصنهاکسورابر دقو بولوا دیهشدج تما هچ رای دتکه دن اج یوت رطامزونم بوشود
 - هرغزو جورب ی دنیا هرصاح نس هعلقلوبکین لاض لایه هرک صن دهبلغو یدلورافک

 لغایرا دقم نوکی رکی راپ تیا موجه هنعفرو مفد بولوا عج رکسع لیخ ندنقلخ
 زای دک هنو ط بولوا عراف ند هرصاح بوروکی وجه ند هرش اط هرکممند هراح هل با هعلق

 یدراشجا تراغوامغبیکلمام هج كناتساد ظفاح هکردیورم راب دتک هنقرط شرکنو

 نودیادصق تاهایدب|نومام هنر کدر وکه اسم ید یراتسدو سابل یکی دیک

 هنیرکسعو د كروکم دنوط یرادرس بو دیک هتروع هنوترفوبیتسابلو یتسجاس ك ناسا

 رورمیتشاد هرکصت دو یدراوکبو دیآ تش اهشودر رف ہد قرف ك و ةلكناور روک

 لندن قالشبق بوراو هدار غرار هو ی دتیارومعم یو هل رخ ك هعلق بولک هيلو نک
 هن هب ردأ ںونلوا ق لابعد :اسادد و عبا رړزو ندتلودرد هنسهطفاحم یزابل ا هتوط نکیا

 بوشر وکلا اتساف د دوج لشرق نجف یووکداتش ناوآ لکا | دورو یربخ ییدلک

 یدلوپ فرش لیس ها هعبار ترازوو یدو لخاد ههنطاسلاردانطتواهرخ القا

۷ 



 | ورلپآ شا راسا و یبولاس رادرسن زوجاثلان اش ساب" مهارااب منع ترازو ¥ ۱1

 ادرس کیدا سو هرصاح نس هعلق نی مطق نذنکب دمووتک

 ماراپ وا بقاعم هلبا لز ع یخ د یسکیا هلغملوا لج هن ار صفت كن اتسایحارج زوو

 قارادرس هلهخورهر دناشلا مطبزور یحاص تردقو توقورا دکراکورا راثماب

 یدیلوانآأسح هلودنک بر اوم نیوکی زوقط كن هرخ الایذ [جویدرولکن ندنفح

 هنیارسی اسان یعاشنبول اف ندقمراو هاد هلغلوا التیمهسیرفناشاب دم حارج
 كاج احباب :راوهتمرو ماکحا نزوآ نون اف بودوقوا نصضرع تب اکتسبو روتک

 بور دل ااو دا ترا ص هات کو یدمشع | فبعت هکمروک یناصم :

 «لتلودرد یآ ترودانم مهار مط !رزورا وار فساباشاب مه ارا یرادرسرایدر دی ل ءزعم
 یدلوار ومآمهکنکر بولوارادرس هنر ز وا سوم سورکنا تدالو هرکصت رق دلوا قم
 نابپم لیمکتپولو نادومق بناب نانس هداز هل فجوماقم ام اساب ل ماچ نادوبق
 KC روک نوقمح ندلومن اقساهطا رایالآ طع E یرکبلل اوس ہرکصتد هبرفس

 حف ءاولرشن هبناج لوا بول منی وقوي راسو كوابل اواغا نسح یقنرط یساغا
 یروطاصرادرسهکب دان ران هدازلس ن مند یدلیااغ ول احر مالعاقوسواونلا

 تقشمراز» اا نداصم هیات تایم تدوع تفو بو :اعم هدرفس هلدااشماب نم

 یرلکابحهرکذت بولو را دص دنسم ییاتماب یار, لمغیدلوا لخ اد هلوبناتسا
 ندندامه نور دل یراترضحهانیلعهاسداد یدلوارسیم قفلوا مارعسا كنتم رخ
 ۳۹ یار دن :رما € وکم رکارا درس نراك لتاراپظ اددر : لکمرو هنرخ نوخ ارفس قراصم

 نوجا هن زخ ںاطو تعجارمدخا ق وف هن درطیدنقا هجاوخر اکرخآ بو دیا رابشخا
 هما “یا رضس وافر ااش ڪک هعلقهانسوابلع دهم ید یدنفا هحاوخ هلک |تاعتسا

 ه>اوخ لقرنلوا تمعج دمع اد ابرپشب ِ ا یوم روشمهدا "الوابوزاب

 تاعاید یرلر رضصح ناطلس هل ترج هړ هسرخ بلطاهافشی دنفا

 یرادرتفدرفسیدنفا ناهربیدنلوا عیکرخ بیا یو تیارادقم هلکما

 باقکلا سیار یلح یدموتیاشن ةلاصا هداز یو وا یماقمء افرا دف یلج لعمال ۱

 ۱ یساغایرهکبورارقب اعرا درسی ولی رو ها یبانمخد بصانماس پواوا اقم غا

 یوایزاب مزالمندنرکولپراسب و فی رفتزومحواراپنلوا ه ۱ ر هحونم هلن هنیعمرک اسم

 هداز دوعسل او لق دلراو هرم یر ولسیدیا رول وا رضاح هننوودیدنکیاهرمزوو
 یدندآرع یورو كار ضحیددناهجاوخ مالالا خس بودیاتاثویدنفا
 :هملنعارادرس هلغماهل وب هداما یرفستامهم نکل یدلوا لپ مور ردص هلیساجریردپ
 ندناضق فارس هرمز هس همان زو رةاضف لد هلو دنک نیغ وار ذعتمیسلوا هارمه
 دل ءتفد شاب ی دنفادوجهداز ىل یسومو یدلرویب لاسرای دنفا موصعمان الوم

 ږغس تامملیمکتویدنلوایصنر اد رتفدیدنفآن دا ناهربانالودهنرب بوملوا لزم

 يباخا [یرچیبو ی دلر دوکه لوپناتسا لطرد كشر ,ا هود ایه یودروا هد هرر ردا و دا

 یبقنرط

 "وز راز و هنر اس



 اسنکقرف بولی را ند ودروآ لنل زنم هان هل نار چکی "درمزاغا نسحل یقبرط

 ودازیبکم ىس وىو قیاسرادرساتسای رغ يرولاص وتقا ارت دازغلب تیفلوب
 لات ۳ رماه اٹساب دج هدارفلر یدقح ندهژانتسا بولوا رادرس اقساب مهاربانوج

 هلا شرام امس یلاوخا تامهم راسو رکسع بجاومو یب روما لخرس ب ورودنوک همان

 NE E E NS یتیکبانوا م تارادرسو یدلیا.لاقغا

 ی زا ااا نک ںتیا سدح و لر ءیاشساب, وجه یک نالوایرادزتفد

 لدی دشاو هما بوی نوت هلیتطاسو دن لب یسادضترادرس نکا یخ
 بولپ ردن :وک هلاو ما بصك ا راش بوکسا یدتفا ناه ر رادزتفدبودبالع هللالاوم|

 ندنوک حافرب هن ردتساصمیار یصن كروکلم نکل یدلوارادرتفد هداز یک !.فشو

 هوم یونلوا نشان اتو دزد یتا ا هام او
 لتلنگرات هداز لس نسح ی دنلواربخ ا هنتقو بوفلواة کپ یدنشلک نونامه طخ

 نانیارکیزاغ نالوا انس هطقاح روبنومم کتیا لوزت هننسارگ هبلف رادرسآ هکر
 ںچ ج روطاص بورا هرزو س وباب اا زز علا دمع نالوا هلور هبهناتس آن ددفرط

 یر وطاصو یدر دلین نکی دریو لیبر ط قل هبرا ههم لاراشم ناغرات ات یتلاهرتساس قنات

 هحرک الك تیا امر همانررقم ید ندرادرس بودپازاویآروشنم موم هلملتاشماب ںہع

 هلا كر" نس هطفاحر ومنو ص دیا بو دی نایصع ناخاما ی دیا رزوا ضارعا ند لغاسم

 ةتفخ هر هناتشسا ما در «فیرتسرمآر نزوا قبر طءاشهرما کیدروآ اب دع يروطاضوپو

 بدر اب نکو یا ضف ی اطخ قیقحم هقیقخ اق بولو ةعاصا رمان لرو بور نوک تک

 بو دبا ها مه هپ و دنکردنزوآ قافو هلا روت اض هیلاراشم نان هسروناورقنو قبقحت رک ۱

 یزرارف هلی جروطاس كن انا ات لا ذ دحیدلپا ماهفا نیغی رلوایلانحا یرادج | رار
 بولوا هتفررف هنیپرفلد ب اکموهنشسوکرخ باوخ كن اماپ مهار هلبا رمد دنوب نکیاررقم

 ه دعب یدلرو هفولعبودیا لیصح لام لیخ للبلق نامز ید راد رتفدردشلاع
 یزصکبلقدنلوا لوزن هنلزنم نامرقجا-ل رق هبقوصو یدک - 4 هملف بولە حوک

 یو یساغایرحب نوک وا یدنلقتوءدرامکمس هلعلوا هدورلپا قانوقر یساغا

 هنیاشعلاسد هرکضندنروشماهو ی دلواقالم نادرس نیو رغتقو بولک هل
 ثلتمدخ لوا نما وا دراو نوآمه طخ ن امزلوا هنلتف یروطاص رکم یدتک هنلزنم

 هاور فقوتلد یخ داغ ن دنلوا هیت یس همش هدارغلبشلوا شراتس هیاخا یساد

 ثقدراو هلرنممان قجراصح س رق هدارفار لوک کبانو كن هجایذ پولوا
 تأرغلر هلا زاپال 1 بور وکهلاءقتسا یولطراخ نانلوب لات و شراانا قداس وادرض

 ی ارکیزاغ نالوا ی دق قی دص بولوا لفاغ ن دنمکحر دقوادضف ی دردیزق هنسار و

 یلایسا تناسب مدارا یدلوا هنلتم ب ونلغا شش راصد نكمشجتا همش و توعد ناخ

 اعا هنکید رتشنوک لعاسم هنل ودصح سرا یدل ۳ رو ضرع هک هنو هش راوتکف

 :هدرصع تقو یبراطباض قاعواو یباغا بزوک ن غارب تفایضو یدلوارورفم بودیآ
4 

(IP 



 یش طخافا ای... ی یک ۲ ۴

 .یروطاسرابدنبا ادا یم دخ بوتو ط لاا یف یرایشاباباب نالوارضاح بودیازارب |
 .یدلوا ما هد اف ی غادم هب نایب یدتک هم دعراب دهلنا قیرطوب دنمدردأتمان ل لی

 هقچ بلای دن مان نیسحیذ وم كن اشسا تو هب ر یکرب ی دباهتسخ مهار یا 7

 هل راوبخلساو هو یدنغصبوراو هنناب ناخ یارکیزاغ هدرونوصو یدک فیس 3

 وی تتولو منام یرازربم ضع» نکیالنکرا دن لکه اب م رق ناخ بوی لپار ین

 یساغایرچ+ نکن لک مان هنا گر لب الحاره تاب ھا ۱۳۳ دا

 یرع)بویدرو کر خب دنلکن رد نفح ك اتساب لکی روطاصبولکولک لکو ندنف رط

 مالعا روزا یغیدنلوا طبل ب یمن تاو رپ یت افلغ كرادرسییساغا
 وادزتفد بو رم اج ییاغارضح هد اغار هخالا سناغارامهامس راکماک ی اث ڈا لاحر د کد

 نولیح وکلدر. . رم لزنهو سارا یدروسو د گلاب ڈر لاو ما و شوک الما هداز یی |

 یدلوا لور هم سارک دا رغل هلا متم یال ناوک یک :دبنوا كنها یدالزیم يشي

 مالسا رکسع ن کیا سهام سر یا یا یهو سد خار هداز ز یکع

 هاا , ارباب بو ه درد ر راد ری: دقوفو لا ورادربخ ندکرادت یهزاول رفسو ی طاصم

 جاو رهن رایوراک هلغخلوااقنا لاک اک یلرادرتفد بوابراقمح ندسهح نوکر راں ااقلا

 .همالسا رکسعهد هدامرب ندرفس بابسا بوپا ن انمرد نماد یخد لوا یدلریو

 هی! یذراکمراکرا درسیدروکل مکم یک ر کی بروما تام موهن زخ ی دمر دکج تجز
 .مان دیفت ۍنرهنیفسام ودو نصوص خ ربع زو رانا بودیا تماقآ هددارغلپ كد هیرحا
 لماقمو لیروماساب ماریا م رکاراد رس بیرغ مضویدلی| راضحا بوروک هليا
 هاب : ی لاک ی سخ لتق شن اشماب دم ییوطاص هکن وجردیا لفن نداغا دم هحالا

 و EE د رلود  لصاردبدکی ۶درونک مک ردك دیآ لنساح

 | من یرفاکوشس قاب كاج هد مدیارضا ذآ مدنک نک دید كدت شیا ندمکن وب نس
 هلتسامس دا یس هس زامقیچ لصا كنو نوچ شاب هاتم داب رایو ص نال ید لمرومضح

 طنب نیل رل وا ا رلزالس ی !بودپآب راطخ هسلخ راضحو یدرو ره و .د مر یالدق

  هملیالتقیرزورا دمان هلد ےک افا یک دک مر منو هذا اتداب

 یدروکیزفآ هدراو بوملبا نی هاکو طرشم هاک بدر دیک قمه كلبا دعا اود

 یکم انس مدراو هنناپ یدتیا تراتسا مدیا نسورو نردیا یواریدنود هنونجم

 ا هرشط نوچ با سدحب ؟خروتوک هکیردامر داف بوراو كسرو ولو امت ؛یهداز

 ملک ید كروس هرداح مرو مدنکهلس ا تمحاصملف دقلاق م دلو ننرداح كن اں

 دن بس و یی اقم یا لجن رهجا اروکدم یوارارزی دلواوغتم ۱

 نیدع امالا ندیداحو دنک ار ی در ریو دا هیدن ق دلوایمولعم نام رف ی دید
 هی اپ دل تاگنینمضو ده ایده تۈك اېف اک

 یرادرتفدردیلوا ع دا f * کارش كانىسەكردب یساغا وپ رب ردیدکوردقوب موبخ کیدا

 یلوصق



 رج
 ٣

 نوت ننس یدو تکو هج الا قوبلت وا الر زد ناور که یخ
 هاو د لما بود یدرب وی بذا مادنتک مدبد ن نس شنا سبحیندآرادرتفور

لد وش نکمغد یس (Lt ة الع مدآ یساغا كولپرپ, شل اتهرازوک هنر لزا اسم و ۱ روک
 ییعتمرب ە

 و د یسرفاک بوقاب هسزو و لعب بودا منش تع اسر ود مر دیا لتفرذ و نلب ۳ 1

 ۳ اوحا دخت ید 0 تراثا هکعد هل ایسخ کج نوقصب ول آ اهنا یوا ین رو

 ت سرب سبح تعاسر ر دیم هغیطلو ك دیم آ لکدید نسر ول اص كروس یدیا زاب

 یکدلیغاق هبورغ ام هنن اب هجالا لک د تک ب ولوا فقاو هب هیضق كجد یترونلوا قال طا
 42 ندد |ضک یناما ل زوک اطلس یخ ددح ال اراب دلرا هسئنرا ارکنو د توط كهله

 هل قعمو :هدزای وب د هلکد یب نسررلر وس هنا دی لوااشاب هدزاس م ۱ درسورانروو ۱
 ٠

 هر هدا 3 کرم ودشلبا رنو د ی دیآزهرب یوا تن مفنس هع دخ و هلبح و قوح

 دور لمم هال نکلما هك لیمد ردبوآا هلن ان هرف ییسلتع ”كنەحالا الف دل تصرف رو

 نم 0 E و a E e نایت 1 و

 ی ار وتهد نا نعلق اطال ا اب ساق ۳

 لاکذج * هنکوآ یدسج بونلوا مطق ید زادو س ردع قدنلواذخا ب و هدیا نفر

 رح تالاق و مس |۰ - ی هنسرخ ال مسر ی یدنلق تسایس

 هپ هعاق ی رافکب ولاصرکنل هننامل فاس هیچ هلا تلغى و يلق اب شولم هلا باسو

 یراتویلق بوسودقفاومهزایم السا یاوهییومهراکز ور فلاح نکړ اراش ع السا

 رب شمس "همعط كنرفر دقزویئرود نانلوهدهرشط لکن سود قارا ندراک هاوخان هاو
 رصتم هلا نارکببرکشل ق وسهکن اعهللادبع شیمز نراوت هاشسداب ناضمررپش قیدلوا
 لاشن احناخز م ولا دمع لغوا لقدلوا ناتللرادمزاعهدامنا و او گدمشاوان اسان یک

 ت : ر بل ناب هما موجه هلن وا نانکیزوا نکس تق اطیراومها رو طا و اه

 ناسسارشو ناروت كنر وا سلاح ن اخد نب دل روت نالوا فو رعم هل یقل ناخ ملت
 لتق لنا رهیروبزم بوک رگشلهزاسارخ سابع هاشم مجتاش للاسوبشس _-ت
 اب راح امر دغ نا تاک :رکد هگیناشا ہار 8 وتفم و مارک

 هد ع ىدا یدلران اع ل اە ا دانەکرد * ۳۳ هاتف آدض ت تروص > ۳

 اپ اراک رارسهچوت او ناتو ویدلزپ لوضوتلودرد لالالا
 راتضحا هدارغلبراکم اکی اشما لنس هرغ یار مرح یس هنسزکس كرا هوا تام

 رودع ندروک هبولواراوسهشم حریم دو دنک بور دل ات : نرابک ات ود ناتلوا

 كسوا نئرتنسش نوا گویم هام بوجوک هرکصن دنوکج اف رب یدلبآ لوژتهنسار گن و. زو

 جام نسب د یزکیو یدلک یر وکٹ درو دیر کد نو ون والا اەتغهرىدنوۋەنلرام
دگنر کی هقرواا: دن یسیکیر کی بامور هدر هرم زا بولراوهنسار ع

 ا : لع یش

ا توت "یرابالآ | مالسار ؟سع هلی رط هملقو 0 وقط یر برایناک
 نادر بونلو



 .  لعفنم نام یارکیزاغ ندنلنف اتساد , ل یروطاصاش اس یدنلوا صرع یرادوحیم 111

 هعفدوبیدپل وا مبات همهو و سشاباز رط یسنارا یم قاهارمه هدرفس .بولوا

 ندنع اتوا ضعب قیدلوا لس هم هبغاد كيك بول فن ندر ویوصو كمال رف

 اا :دجا جلا ندرو ملزم اراشکشب ,رغا نوجا تشح تشحو مف د لق دنلواراب

 هلي اوت و طعن بونلوا لاسرا رو وس وص یساغا را دساسواشماب ۵ وچ یاب کد نم اوسو

 بو ار هکسون اب شوک دی 4 رغص هرکصندناوآر رق هنفهورار دش | توعد هرفص

  اهن و دوکیرب نوا شفا لصاو بولک هلایسجابا لدرا شواج یتطبصم هداژ یک ةلار

 هبو دنک هغساجر لص ندنفرط چ بواک ی نوتکم کا اخ عاق دتلوا لورن هنح اب لوکلتسیلا
 یعرکب یدلوار کادتس هلکءشريا بوک اغودند هنوطو یدتبا مالعا یکی دلکمدآو واخ

 نوک ت رود یدیآی سا دتبا ك لصف ز وک نوکل وا یدلنوقهنس ارگ نارتروق ناجلنرب
 هللا قراق مرک ارادرس هلکع مارا هداقب وسرق بولکیرارضح ناخ ننساش ا تماقا

 دری ندرافکن ولکاع زایزاغدار ةلر ی وتسا هل زم لواو ی دش اتاق الم بوراو

 كنب رق ندوب هلنکوس مع هلنسپ دی یرکی كرغص هام واب دروتکی نوط حاخا هعطق ییا
 اغ ودو یدنوق هی هتشد نداه هت وا یتدزان اترکسع بونلوا لوزن هنسار 2 ساملاز رک
 . ولك نودیهلپس ری ذ نایوقیدلوا لصاح نا هزان هنناکسن دوب بواکید یرابک

 ناصح-لرقویدنلوا عورشم هنسانبرسچ هنرزوا هنوط نوک لوا نامهلکد لک یخ ڈ یسیکد

 هلہکر هنا ك ناچ باب راواعز هلج بولر دنوکرالو ارقوركسع یلک هکمز دسکا همش ود

 یدنلوا نامرف ىف و ماسد هنس هل نیدوبنزوآ قاوارهعثس ینصل قد یقصن هکهربخذ

 عالوالا 2 رهامیدتباعو رتسهکمک هنساه هتشپ رکسع تولوا مام ر سج لنوکترودو

 نوغتتسوا یرواطراسک اهرافکی دلیازارق لبناج هنوا بوک یخ درادرس نوک ی دی
 تآ ل مکم هناخ هد و زم م و یدمشلوا یأر قل راو هنرزوا هلغلوا لنلدرکح لانسوسرق

 لیسح هدازد الو ناجبوملوا !اطعاهمها د تاماعدا از اسورهشعش مصرمو تعاخو تخرو :

 بولحوکن ددوهم لزم وکو كر وبر مهام ی دتا لۈزنپولكەلبار نع ی داس 1

 پد ررف بو روا هشت (یراصح هم ل وا یسهرفکجاو اا

 كدەئ نوک وا نوچ بولکم دا ندر واط 0قدنلوا لوزا هن رق جاو شوک ی چرب برگی
 هلعب بولکهن اخلوا یچلبآ ندوکی 9 بوتلو تلطلهم» د ۳ ار رگ

 نو شاد نو یباغآ دجا كناخراتان واتمایدارم ندفرطیربیدراونادرتس ` 0
 یس دات دارغوت یدلجوک هلککیرب+ ص مرع هرکضندن وکی با بوتلوالاسرا

 دا ارفشیویدلک لتلوهسیدعب اررضهرخسع پون "او وط ید هلاوح هنتساب غاطرب

  Aهقنلر کن :هلنرقس علق لک هرولنراک ھن وط لباق ٩ رارفیاکس بوناو سم وا هبلک ۱

 رکس میدیا قاتبو قازاسین ابجو كروب مرا صحی نلوارساو لوتقم یزنک ان کر ردیآ
 ۴ 7 و یمنی | رای نشارانلاب قارحا نی هقناب بول نوطون من ناخ هنج نال اوت مااا

 لنز وا لو نیعالم یدتپارالابقارجا بوراو یساغا !یرهکی راب قاز دیس ەعلق
Tg EET aS: 

 مقاو ٠



 ۱ لیوحم نا بامبو درشت ایا یاتسنهرد عقاو

 رواط شوک و یی راب كروب زمهامیدلک لتمالس ن دنا ناتساکنچ ييملواب 1

 كمالس اف ر وک ینا هیوغ راسا ندرواطرافکب ولوار رةمقلراوهښرز ۱

 لاعجتساو تەربى دیشلواداو وخ ۆي دلوا هدرا مک هنتلا هعنق اكد لس ین 1

 ضغوف هد رپ رب نوکربخدرادرس رل مدتی اقلیراردأم ضعاو در کرک تابش

دی ا ند هد اقم نوڪ لوا | هک رخ یدیشا تعزع هک كدهنلدركج ۱
 ب

 ینلب |یمرکب : یو ار اد دنوق بزتسوک تقفاوم ید ناخ هلکید ردیلوا قاراونراپ

 امیج رافککشل لقدلروهمسار نادر > هلداراب الآ بوو قو راک ین رغا شوک

 ۱ نالق تنور وباطیدنلود یئاسک یریکو شوق هنتلاراصح بو دیارانکهیاق هتوا

 حالصو لصراکهلبحر فک یدلنوفوشرق هنوخ زتسا بونلوا لتقرفاک هتسخ حاغرب 1

 ندنسارما هک هل مما نهر بودی اداره قوچ نوک حیا رب یمالسا رکسعكلناهلیس هلام

 اتام ر بوک هی هنوااغا دج اوا دکھا پدرم رایدر نوک نوح

 ف روشاوسدراد مالکح اقرب نزوا كل ویر ڪا لدن وغ رت سوا هب ها فورغوینلدو ِ

 ۱ نوا ثلماما تر أغ یر درا وار اتار Sak ابن راغ راب دیا راتارتعادراورخ

 هنکنیفرط هرخالاب یدلوا لکه مر اوبولب رز ودوجو ورک گیادولیب يکي دپ ۱ رالاوا

 و ؟ب گر ورم و هنا رموق جد راسک اخر افكر اید تدوع یرانهر

 نلاسوب نامرف هکنوح بودی نواشم هل نان یاوکیزاغارماو رادرسیفوکیم درود
 هنمقا هل ار انارارحر بس بودپا رارف هد یلاوج لوا رادرس یدیاهرافکر اید سر

 نوک یچشب پولی, .دوصتار راو ولوم ارن نوک کلم یدلردنوک

 رادقم ر وکسع ن ناب دنوک بقا یدنلوالو ع اولا ۰ هدأ ارګ بیرقاووا

 یدلوا ترا تراخنزواد ارهمروکهرکسع ردو اراب د .اذهل یشاومویس|

 نیرمخ یکیدنا لرز هنارمو ةرافکپوراو او وا رابکب رلکب نکیا ننبرق یلوکلاسءسر ادرس

 ناگ راته ہک ی دنلوا هیبت 7 ها كول ودر دت دوم ا

 لعت یدلنوف هنسار گن ادرکح بوم او تعجر نلنزکس رکی كلوالا عر نا وا لقت

 ندر ۹ .گابراو یدلنوق هنسا ارگ هتشپیفوکیغنلا گرا می و ندنلناوطخو تارق 3

 عقآو مساتزور ینوک یعدرودنوا كروپر مهام ی دنلوا مج نوتلار کی کس :هرخذ لب 1

 هنفرط مرق بودیآ ناذینساناخیارکیزاغویدلسکراق دنع لنفارطا دو بولوا
Eوکسعیداوان ک۴ بو یا یس یلکه عمود م رکار ادرس خد هنسوبیدلوا هجوتم  

 فای رادرس لبا نان هلمط اب ویدتک بودر یلاغ یرللاج نارق دعب نم كران ات
 قلما اام ناخ هسیا یدتنا مضاو بونلیق ولکد هن تاب مهار یدیا بآرکتم

 تاقالمانسافراتآ اب رک |یدلکهنغات وام زکر وی دم زت سوگ «رلوک الا ی

 گروب رم هام هلبا یلوب جابو ر وبن وصپولیئوق ناسکشکراد یدیارتسوروک بولوا

 قابج و نده بتا نقدنلوا لوز كنس هلباقمراودوف ین وڪ يبا یبرکی



 بوديانازویدنفانیدلادعسنارودمالعمالسال جش ناهج جاوخ بولک ۱۸
 یراسکات ودو نغیدلوا مان الا یفم یدنفا هل ص دعاشتم ن دمو ر تر | لص

 1 دړ ورخ نغیدلوا دیس هد هب راع هلا ا ار ف سوب :نکردنک هدارغلب هلن

 انوچ نا هطا برق هل لوا بونلوا لورتلرنم مان قمزا یرک نوک ییشب یف رکو
 لاخېمویدنلوا هند قرو | نوک بار نوچ یفد رافکنالوا جم هيل وی راما :
 روفسم لق رل راو نونوص لنزوقطم رکییدلو اش یوبش یسالبتس دانم

 تعاطا ماقمونکب رسا طبض یلدرا تبالو بوک مدا هطا ی وکم نرو رط لاتبه

 وار وک 3 اراو نلنحواكنبل والایذاجیدسا مالعاننی دلوا, دلو دا

 یدلنوفهنسار ےص را رغلد نوک ی دب يوابر و بجا وم هنلوۋو 5ی ںنلوا لوژت هنرق

 1 یلوطانیدکهب هانسآبودیا نا نیت سا هال لوا اغا نسح شرط یساغا ی لو

 هنا نوب هد رفسوپ رايد رک ن شف تل ار ونام رکھ ر اوبل 1
 یدماکچ تقشملبهز وبانآ بولوا نزوآ تونغ واخر وته تررکسعندعلفاروق یلعق د

 رکسعرا رقم رب هند رماه ند هچنارفاقتباسابپ ا . هملقردنابم رفا تع اطا
 در قلاب ر بونل وا نیبعت هنس ۵ طفاح یس هعاقاب بشر لغد ح و 3 [ندراتو

 یدپآ راشی کو دهرکحیاف رر بوشیزو بار یربغ نسکیذل وی رف ولە

 مور ناف انسه طو 2دو هر بص: لقدر ة یاری ولک بلاغ كيرف هرخ ال 3

 ` هادی راصح هل طرش كل ربو یر هفولع بوردنوک مدآ هیاشا دج ینیکب کد لآ
 جد هراتساد شیورد یسدلابر طب هنسو ناو انس هطفاح دار داد یوتسا نوا دعو

 ترودحواهیاغا مقطع مار کردا اتام روزت :یدناراشع !تعحارم

 سل رکسع دیا ا نسحدوانرا یکیدا لد نوت ساب وٿ وقمدآ ردق ژ ا

 واتا لتق ی یرافکن ال وا نان رافالخو دنک الت زاقدراو ی ؟دردوک بوو

 ۱ رفن جوا هکب د نسحرهزمورایدرب و 4 سا رشیکیا رو ه) ولشمابو ,لیراشت اربسانیرللاص
 لانا ودیا ن وتلا كيش | یره ولع راپدر دن وکهدار غلب نوتسوف رفاکرادمات

 ۳ یرننکع هچج نتنانزوا قمراو رکاب از ترم مابمیدنلوا سیخات هتلود رد

 دادما راک رفقنم درد رای دیتا هرصاح مح Ll موج ه مدراو هحالا

 نن ]اوج وقبح هکر هلن راق دلوآ سو ام ب و دیا كنج هدا.ز ندیآربهلنایدیما 1

 یدال زید ل راپ دشودهراغاط هندناجدار غلب یت وتس ا نالوا ليم یل ا بولو ا
 جورج كار فر دق زوینلا شب ز عازار رک اھل تقع)یرکسعر او

 ین ر و نودیک نادرسیرادقمرب رای دمو د هدارفلد یوچا هر كنج ناو
 . یدازکد نسحاماردند هکل لف لیمصغت نالوا هک هلع بهدهیضق هیدلیارارف ها

 كنس ةطفاحم دا راد نوتسا لق ا ءا ناو رگرتاقلادبعو
 زولهفولع هناا و وردن وک ب و وکم اثات ر نس ورد رلکدهنس هت نالّو

 ا هو فول هاو کسب الوبق یز لا زب )هوم بواب و

 ۱ هل طرث

 ی ك دا



/ 

 هلرفرفن كب کیا لج یشدژ بودی مس السا لها نسهعلق باب الاطر.
 یر هفولع هنس نکراشنپدزر با ناج لبمرکا رز وهاکشهب بودیاوبقيرکت ملت لت

 هیالعار رس یا :یلاوح و لوبقیطورش هلجوب مرک ازادرس هل غوا یرو ار دق 1 ج

 هل مان ییلجهرخ لوب یسېرولف كيب نوا بودروتکیرولف ك یب شتلا بودیا شرو
 هښراکنرفاب اب یخ دل وای رلرا لاسرا هیانساب شورد بوزاپ ځد نویامه "هماندهعو بور و
 ا تمالعو ودفورعمهلکعد لاشدراف هکد اسیر کوکو بور فو

 هژیب لا نوملا كس نعغلا ثودلتسا رز زرباکار فو صوم هلک دنیرز ر«گزرپ

 هراز سمی هء او لق نوا لصاوهنراکدر اب ریز نوقلاو قلجرخو همان دغ ید ر دنوک

  وایدشواق هب اتس اپ شورد كدرف لسم كرب یکبا بوقہچ یر و دنک بو دیا ماس
 (لسدومع دو بوندبا« ریه نر ندنرلاغاهط اراد وتکمو ضرع ناو

 هنیرغس هرن بودپا تافل | رانا ید مرک اراورس وای دوا مقم لیا یراقارو تای

 یا لو یراب یوم قابو عر اکد رک ستم لوا بو کرک: رقوب هسی رتمآ رتا ںکں تک

 بوییاراقللوة ءان تبر حورغس تم دخ هع اط ورا تیا جاست ونکی دییزواف كب
 ناد نا درر دیا قازأتم ندهرفکو اسهلن دالح لاکو ق لز اب ارس هدرفس ره :

 هه ر دمس همقب كب هفت اط لوا هکیرف زول حاقرب لکدنک هنوفص فیتوح نان ۱
 نیعالمامصع وصوخرابدت|ت وق هقءفد خدالنکنح نئوجراد كن اهلي هلا نو امهیال]

 ِ هلنراکد ؛وهررد زم نو + ۱ تسابس نرا یفاک ق ازقو سور نانلوا دخا ند هبل اقص

 ا
 وو و

 ااا یدرر دیا كاله هليا بی لعتعاون ابو ر وچ بابک لبا شتآ بوج اص هس نزز

 زا زکو سس دارب بلا خیسارا دمموحماساپ مهاربار دیا لبو ًاتماد مه ارآراد رسا لی

 یدراخا هل هساپ کی لتر وضحة شکر بوش وڪ قمفشو ميحر تاغ یدیا لاعراش

 یدراغ ۱0۳ نکن وكر اں ٹا ول غ امج ا دا ق وف ہرکص بو دہ ا تلین وح هلی اتیا اغ ا

 بودىكر ا یاد هکبدپ ,ارزتسوکت اغتلاور رو تلاقتا عونر هرفاکن که نرومضح

 هوزخ اعدن رزبسیدرولواراتفرکهنسارا دم ماد وثمود هس وه لوا لنملاراف ندشا

 واقارىر بوک هب ولنکهمسراو اب اعر رداف کنان وا یلدردق هیات هاب روش مو

 نیو جاوا هرلیو ورابدنیا قافن | هنعف دامقشا ندلوق رب کواپ یا"

 ننی ااعرپوا یا یریاهداجس یسالسرر اوا شقت یر وص نالسوا لنرز وا .
 هنرزوا سهم هغ تولز ۾ هح رک ید |پاعرهدامناو ۳ یدیارار یکبار امفادکنا

 شراپسنب بودی اشخا ندنابمشنب رس نوهآ ی رضورادرس نکل اراد نتا لعق هلا واف

 هران د| ضا رتعاد دردنزاحا كمر و كسم وب ید رو كاسم هنرلل درد رده هد مدیا ..
 .قوح قت كل را مو هرکص يدياربد !هروحاق یم هبرطراد هلا شفت یتسانا اعردح ریس
 ید هنسنز زوو قوا ار لاو و ند لج یاس

 جانم هرکدسع م مطع بل کیر هعلقرب ند هعلقر واوا طلسم یا ةا دوام و
 زی > لاشف ا هلن اعفد یافو مالقبولوازافخ یند ملهبرق یدبشلات ندقلرااننتاقاوأ
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 ایل لاسیتشاود گود دا دریا نا le زیدی و 0 ۱۰

 .هدلرفس وامام ندنایدنکی داسی راکوکه یک ا هلعلوا فید ەژەناق هدامسا ا لاسو

 : مرحال یدرمردلآ | هبحر هبا د ندنس هکرتا امر بوبلیا طخ یک یرکیرکسه

 ,نکیا لردیک هوو ی دیا رار دیا جب ہور رکود لرز وا لؤي بوکج هریڅذ هلا را هپ رعاباعر
 یلصْیدو سدیم رد طر دقو یدلوا مقاو قصاب ليکا رک سع

 ساب دجا ظفاح لاحم ندوم تع اطایدمشفل اغ نویی کا جاعرودنلوا

 ارس قوس هرز وام تو مالسا سکهبس اتا دوج هلزوکهرکصت نماز
 او یتسادا لاتسب لاس ام رقم هلغلوار م ندنسااعر قالفا لاا ام یرینشجا

 ۳ e ورا قدم : لات e ا ا

 2 E نی تودح تر لا مینو تایر اناما تارشا ا دارا

 یل وجو FRO ل یییملامكنسير ماتم

 7 e و ا ختم ا یدب

 (اتس اب رفعج ت دب نایحروک 1 اح نوبندشرمسا ی دلواناور قحان نو نوخ رڪ
 جو بولوا نایصحنزاهد e : خیطمارهاظ نایجر وک ماکس ادم

 نت ا تم و یسارمالا ریما ار لک دن اش
 بو بوسکی وسا لناندننمکلا نر اک,نابجروکهنی یودیاراسادرق راتفرک

 ی دلی لاسرا مر نیا هاکرد هنلوالا مسر هرویرم ؟هنساعم هلا نووصر وزمو دخآ

 n ریش السا با رو اد ۶دی

 حنو سا هسیایدتکرک وارد نوا ول دو کیس خ خرچ هد

 ها تسهعاقریلچ یمکح باوج مدلوارابکبسکر رکشم هبی ابهلبراپ
 ۱ تل وک ؟ نس

 لوس کر دند هنی رخ ياوارگلتق قدر دزد د هلق ید یدجش روک
 ترهشو د رفت لیخ هلمس هطسا و مرح ناوسنهزوج" هبدو(مز ف ةورعمهلکعدارک

 مره اشم بوش راف هب ةملکروماهلغلوا یرلاسنرا ابار لناروک لم هوس بول و

  Eتا ل التخارپ یلا مرومو لالضا نقل او امهتوشر بو ویلا بم ۳۹

 بلط یی سوم "هیوعلم نانلوارکذ بودا موجه و تنعج یس ەھ اط یاس :

 ھور وج

E RANE 

 ۱ تفالخ ردفدنصو هیودنک هکردلاب>ا یررض كرش واساب ر لیلخ ماقمء قذر دیا

 بوز دنوکی هدازیافزف یشابشتو ابوشود هفوخ وند ةلنآ تب اصا هناطلس لاو

 هرزو روضح ید ردنا دخا ینرل خواو نیو ننک بور دصاد ننکسم كن هی دوهم
 ب ور اریص ةا ® رز ی ر راقخ ت نناند ر هت اکاویدز روده كنس انار ابضحا

 . هزوبع



 نا شیخ فعل بوبل نا بن نواب و روشتوار نشه رو هی و زموژ و
 بودب !مطق حرف مضومو لسد نالوات تور "هطساو کات هنوعلمو رابدقار هنا یم

 راد هسراوب كا و رخ اوت نالوا سا تسر گفت ناسا ,هنیعللو

 تراش باب بولوار وضح: هدابژ یرضحاملع دم ند هوقو وب باا

 یاتسا تفاح یشاوظو لو زعمیأتساد  لیلخودیدمامانهاو وسلنعفدک رات زی

 كع یخ دی دنفاهللا منص ربع "ینفم كباب ویو رای دلا لوصوم هنن دنسم قلماقم ماه

 علاصم شعب هکردوبیم ال سن واب دنیا كی رشت لصوصخوب و دردرادزار هام تبع
 ردانعمر زاوا كاسکا هدرمصعره نم ایادهو ملابم هل دی )هسک ل دب | طسوت هنلوصح

 فموآ موعش نکبا مزال ین اوا یسهنعفد هلی های "هلبح لا یکی ا وا هم

 ردر رقم تماخوكننىقاع ك دیج | تلود سومان گله هللا ظاعت )یداس هوم رب

 5 ا اش, هرمز نام 1 .هطب ایرازا ملا دبع عزاب هرقر وهظو نابلالح حورخعا دا

 یر ر دا اسک اترافک ماواو ر وهم هم السارکسه

 ۱ رابقتس# ن ںد د ام تاالضدار ےساو ندکار دایب کارت اهلغلوا ناورهنسازغ سو رکنا

 ف و رعم هلکید یرزاهرف بودپآ حو رع هن ایصعو تایخ لاقو جو رخ ندنعاطاءهداع

 ندةسو رع تألام تولوا | اع راح یودعوابقٹما رس یشاب كول نابکس ما: ا

 ید كس ب ولوا کار کر شحآاس یدنشع | نایصعءاول عفر كنفارطا ادور

 شورعم یابغطو > كر اتساب فیسح نانلوا نیمعت هنشیت فت یلوط انا رخ اوآ رل
 . كيبندنزرالباچ | شواج پچ یلسنم نامرقیلاه نامرف بج ومر لق دلوا هملع هبتع

 نوت بوایز وب هرکص ند ها تعاس یکی ار بوراو هب رزوا لنیرفیارسفآ هل هدر دق

 مدا اشسا نانسنالوارز ز وی > وآهد ربصع لوا قدلوا لصاو هل ودرد روید مشک

 ںاںیکساںلنمرع رکس كس نونل وا کیمعدرادرمع هرطسع نامل ا ولاخساب ںی

 هنسهملقاهور بو Cr E 9در نایت

 یخداتساب دع بقع ردی دلوا مفاو نیس نا رف هلفلوا قعام هب ی زا رقندیاالبئسا

 یاسا نیسع لک دارا قیقح یارخ او جاعزاو ق ہبضتو هرصاح یر وب نیم ۱

 ادفرا اسا نیسح یع اب هرقهلح الصو لص یونلوا هبجوت قوس هو د که لمطرش ورث جاست

 ا :اهرنداهو رهاکماد هلی لص همان دهعو دنکویدر دنا یأس فا

 هکر ورم ی دنکه نغا س هي داما ناپرو هبو دنکو ی دلوا لماع هل بم و هفمزمزاب؟هنسو دنک

 گدر دکود قدنف بو درا یرلثسو رغ بوما وب نوٹ روڈ هززآ دنا كه د هرصاح زا هرق

 بوپ ر درکه ی هاق-آهلبا شپ و دیقاشاب لیسحیدلب|ناوتسایر و رض ی ونکو دیت دلوا ۰
 هرکصن دق دن اق مشت لقاو سا بوناواراومس هریکراب رب هرکص ن دق دلرف یغابایلا لناهاد

 زارفر نم : دق لالض ی زابهرق لاعب ی دلروا هلاکمح نسوق نودوآ نوت ربع تچوف ۰

 هنر زوا ی زاب هبل اراش مرا درس ن وکلا یخ د یر هزم هکندلوادراو = هیاتساپ بلوا

 مان 8 رکاح كاسا :اقدلوا ل iia رح ر شام بونود هلا ابصع ید یزاب بوراو
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rT, ۹ بودیارا ارویع ات نت ناو باغ« الا راد ) ریس و بوسودیراغآ هم هو ویسادخ کک 

 اا دج پودیا لوح اتش اکنهی دی ننه رام برص ضع) دادم ساویس
 ندرکیراب درارکناتساب رج هدازاشاب نانس لاک للکرا لوا یدتک هغالشق هن ر هس رکن راند

 دو یسیکدرکب ساوبس نکلی دلوا مزاعهنیرزوا ی زای هرق هجن بج وم نامرف بوقلاق

 لور نمر دشلوارا ادر نامرفو ممطم یتش روب زم لک ںلک؛ هنلودرد بو دیا تيز ءهرف ماس 1

 نص هدّسردر ل زوجا ن قعروق 5 ندنسیدعت هدازاتما نانسد رح ردشمکح لاندداسو

 مالعاهماقمم اتو همالسالا حشود رد هنسک قیال هما رسا هد همطعمر ومار دشمن
 اسا دوو یدلرو یاس مروح بونلوأ وفع یرح نیغ وا ل ةکتم هنلا حره بو دپا :

 راو هتخوس ندیاروهظ للیا ما بوراو هلآ یت زا هرق بویر دن وک هساویسورك

 یدنلوا نامرف ثلکه تلودرداتساب دجهداز راشساب ,نانسوىدلوارومامەكەئ مفد بام امقتسأ

 ندیجگزاب هرف یغاق یلج یس هداز رد ی دنقا هللا منص ن ز وا یر رڪ  هدازکی نمسح
 ۱ .ةنیارسیافعتسا كنب زا قو ەن هيل ەك ناسا لګ هداز اسا .نانسب ولا ناو الام

 هر ندقلرادرس یاتسا ده دازاتس 1 ناتسبوددافعاهرابوتکم خد لزا قلعتم

 ماما نانی تبالو نپلاوحارکذ یدلیآ یسهخن اوآ هیجوت رھی ا مروجو
 .ماب اهجماساپ نسح یسیکن رلکب نی ها ناب زعراسو دسفم ندی روهط لنمانی هم

 یتش نالواهنمانیدیم بولیسکی راتساب كنس هجن لک لک ب ااغ بو دا لا دحو كنج

 فالق لس هطذاحم نیب واوا ید یاس لیکه قو دو یں ذلک ن دنقح یوا رر وکلا ید

 یک اعهتبو دمت یک اح ناسبکوک بوی راقلرار هد برام نالوا عقآو نانساداخک
 لات هومب بودی | تم دخ یک رکو تعاطاودابقن هی تپ وط صولخ حد نجا دبه
 راس لیغلوا مز الیرکسعلبامورو هن اخ هبح نو | هطفاعالا عراد ںلوا بلاغ هب ادعا

 هحورو كرات هناخهبجو رکسع یفوتسم ندرصم لقدنلوا ضرعهنلودرد هلنامهم

 نلارتسا هیارمارت سو اتا :رضخ سکن رب ر ردصم نوا قملوا لاسرال ریما

 یزنلوا لارا مان تلاتسا لب .تعلخو ر هار نرم 1 اا

 راد لس 1 لاسیا لاحهتس ال حانج لع یخد یعزاولو تامهم یراکدش ادارم بورد"

 نوح هرننق اج اتاپ مهار مرکمربزورک | رادرستیزءفل او مس هنس ماتو
 مرکا ادرس لنس ایام "هتک لو اراپ لدم بوک اتش ماکنه

 نوا یجرکسع بوقبچ هبا ارګ هرکص ندکدتنآ ادا هددارغلب (E اعا دمع ةواص

 ىجاومەنب دوجوم كنملوقورق هدتلودرد بود مابق هزامهم لیمکتومارای ءرادقم هأهرب

E3 یقنرطیساغایرجکبلنلراو ۱ كروز مهاهیدمشبلو مپ  

 لو اراد نابح همحو ناب * وطو یرلاغا كولبو هل |یرشناغانس

 E امدقمنوح وب دلوا لخاد هنوبامه یودروا ا اا رم امو رابرت ما 1

 ناخ یدمشلوا رداص هملع رماواهن راترضح راس ,le ,ناخندهملع تلوو ف فر ۱۵

 یرکسعرات ات كبح ار لب (ناطاس نانلوا لاسرا ندنینج نانیارکوزاغ ناشیلام

 ید



 ٠ یر فلاو ع ععسد ؛نسهرکعث دمو لىك لول ساو ی شرک گیت
 ندوب اخ دهللا یراسمک ا ودب ولی هنسا رگنومز ندنسند و که واصل: رخ وآ

 بولراو هکسواللزنم یا ىىن ىرىنى هعلق نوختساویدنلوالاسرا هل

 ابا د نسنح یک ابو ن دمآ یدنلوا مارازوک حوا نوار وبع ندی روک مالسارکسه

 هنارانک ه وارد و هنو طرابره بول وا رورفمون وغزا تاغ یرافک ه زنق مدقآ ندو
 ؟لنشابیر وک هعفد وی دیارا رابق مدآ آی هاکندواذمررکد دارفابو ا کرالو نوزک

 نامرلوا نکدنشا بلا یوم یاثاب , راكد تیا تراس خر فاو بوقای ینس هقنلبراونروپ

 راغلیا هلبا ابا دوجوم ناب هلستلا لعی دیا نکنم لب وچو لورعم ن دنتلابا ید وب

 نددکراب د زو ىروكب ون دیروک لکدروکن عالم دشتپنافکلنیرق هواردبو ری

 یسبقاب بو دیار نیکو لنق یر دار ارف ب ولو مزپنم دن موجه ناقک بوک
 بو او هنکواش نیراقآ رب سوکنم هللایراولتس اولاد راب دنکهدهج براو دا

 نالواراتفرک مرکآرادرسراپ دل وا ما رکا تافتلار طم بولوا قالمنادرس لکسوا

 هنیرزوا نوغرتسا نوامجآزوص ندنلاوحارفص كعب یدلیاراسفتسا یلاوحا ندرافک
 هطحالم کشم ك راکر ه هملبا ناسا یلاعت قح لق دنلواناشتسا هلطنااتساب + :نسنح قازاو

 یرافکهژینق هد ر دقت یتبدنلواهج وت هف رطل وا رک نل وا را دن نوک اکآبونلوا
 ةکردل وا نالوا مممالحررو هنخر۵مالسارکسع هدد وع بوزوبیزابرب وک و بوک

 نوا هطفاح یف ارطاوب تبول واف ىرابىسەعلقەخ ب هنالواهنلرافکب یرقهتیموب

 ریوضر اب دنکن یری دوب ررلاتساپ ورلکب هلج کد هلو بلا یلوب نیدوبدکات هنوقرکسعهنجم |
 یدسودقیاطم ید ق وساشسات ن ہد ىدا ۵ رنو ید فالو تین

 یدلر دوکه نیس هچ وب وب ب ولپ ردنودهلوټ لوص یواغوط کد لک یسیرب وک اسوا ۱

 "یابی دمشمر وتک ب ونکمو هیدهبواک یسچاب | مانو د كلاعف دبلاج م هدانا

 هرکبصن دک راک یر وکی وک ی لا نوا كر فص لب |یدنفا هزج بانکلا سیر رویزم
 نوارا رب دز او ط لوح ندنس هلق نوابراوهدس واقس یدلج وکب ولیردوکهتلودرد

 نلرم شولقس ەچ و خیار ادنعکدعواتساد دارم نتفر ی دنلا بوطو رات هنقورکس
 نسرصاح هو بولشوق اردسع قوتسم ا ل واشسان دارمیسکب :رلکب درون راب ۳

  هرصاح براو ی نوبزم علق دلو هود پوا درب امه یودرو نکلوایدلردن وک
 یدتسودهدنآ تاب حوصت یلد یکبراوتکس یں لوا ثلنجزارب بوقمح رافک نرل دلیا

 ناونکسمالسارادرسنوکیجوارایدناتر اہم هکمروس قاوط بوکود یلاج هق دنت

 هنبطالبو وراقح یرانویا رنک لج راب لت ۱ ست یرابمح بو یر وراسکانرافکه کا

 ناوتخس ندناو هب رو بول ندشولعثن 8 رسید رل الواەنىسەلكساد ارغوالنلوک

 هجو ی هنس هطقاح بولکهب هڅو وپ بول بو طرب ن دل هعاقوا بونوق
 قسح لكى لنبدرول ر وا هیعم یلاوحا ندوب بوملوانواشم هد هج هە ووپ هزهنق ةرابصک م ۳ ارادر

 نوطالبو هبروموکم لفا رطاوبیدلوارسیم ی هلو مس شان هچخ ویو هلا دما یدتاخساب

۳۳ 



 وش ؟ییدكنویپ ۳۹۹ رف ی ڈی نس كرافکراب دو یدملک كع الف یل وک | مع

 !قیلواهرصاح بوراو نامه ن کیا :لفاخرافک رولوا شر وک تساصم مع هنس رولوا
 ,اینلندوباب اتاپ . مهاربراپ نتا ناب شا یربددنو بو روکلوقعمالفع کلید رک
 وز راف ةو ساپا ماف چ هنر ما هطفا نوا باث سم ا نسج راک لج تاکہ ا

 .یونلواهیجو هیاتماب اب نسخ لات نوب نزلا نزایه اد لا ق هر اید لعبا هربضأح

 لابا اما چالا 2Y رلکد لا مور نالوا لنس هطفاح ندو و ا وکه بناجا وا

 ین ەغڭاطەچ ارۋ نالواهددار ایا بوو دلاف بوط رع لار شیندرابصح هل د رگسسع

 .مفاو i ز والوج نک ر واک هنویامه یودروآ نامر یوم رأى وب ناب و3 بولا هثناب

 هغودندنسایامر تک ل تلخ نکل یدلا ها هو ئسنږپا بوک ود نوکر نس هقنلرراودن 1

 هلک ارارفو همت افکید نس هقنلپ هو ال لفرط لواو یدلبا لق نسخ هلغل وا اشتسا

 یه ویو مرکارادربس یدلوال اد هی امهیودر وا هدهرانقو ی لنگ بو لی طب
 قللوالا میری دل رئ دلو م رد نوجا نقامراتا ا قد لنوق هفسارضیس هقنلب هزر بوک ۱

 وآ ؟هرضاخوهژبنق فصو ی دنلوالوزت هنسأ ره رنقپولمک دشب طه تل نس هوغ

 ` ليم هلود قارطیشوراو هدهطاز ود "E و لنطسو ره مان قو روب زمراصح الوا
 ر E E قلزا [سذج راوهر یمآقوار رب يناح یبا بولواهعلقرب سو
 هلی سزتم هن راغاظ لنامروا ناک اونا رطا ی دیازافا هی هوارد بوقیج ندنلوک يطالب
 ثبأنع معا رادرسرولاقرولوموک كسر وا بوط واکدن نکم له هنو لباق قمراو فیس
 راوتکس یدو ول ۲ هنادز و رشد ردرودلنوک ی دنا نامرف هر صاح بو دبا لکون" همد
 بوط فیکلک مزال کود ید نداق وسرق بولبکود نوک ید نوا ندنیئاج ین وق
 9 رم ارونو درامد فضل هکراتچ لمس ندقومج هیزاوصند شا
 مو زتحا یدرولاوس ج نلوطانایراک و لو ا ی لر

 و9 یسهدوکمدآ بو وا دص م طب یقو قلتسوق نشب نوا كر ورم هام هعلفردرافک

 هعلق ننجما ناخدورامغ نامزردف تعاس ییا بولوا نارب هیاوه اقای وطو راتسا ٩

 یدیاراو یس هلق میطع یبا كن هعلق هکرابدروک بوامجآلاعب یدل اف یدلوا نا
 ندقمزدلوطن راک یکی وط هلبا دیک یر ریتم نا سدو ما ارک م شچوا هاوه ی وب

 ندراطاک كا نالوا نن لی مق اب ل ہتف عفا یر بولو نچ نسوق نا توراب نکرواک
 نالفوا و ثر وهرمسا شعب نالوا انچا نادنز لترزوا هناځهبجو توراپ زواج

 نوک حافرب لعب رای دلوا اھ بولی اهیاود هلج ییارس هلبایرلکبلنرز وا یدو

 قیعالم نالوار وضخ ید ولمسا كفن اک ولواز | ي وطندهماق تودیار ورم" ٍ

 هنننات یمنی ادا دماومالعاهلارق یلاح مد او ی ولوا هتسدمد هلن یمطع "دبهادوبنرساخ

 هنرز وا درب ش وناشد رف یراساح ا را فکر واط ندمآ ا رایدتیامادفا

 هلا مامر ننشر دادما هز ړنق بو دیشپ| یکېدریکه نو دب كاتساپنسح ن کیش عی ا عنج رکس ٥

a 

 تو

 و



 یک ر کس یمرکب كروز هام هم اراوسو هدا كس :قرقو توی ایدیشما هج

 مالسا رکسع یدروفرولاط هدرب برق هب هژنقویدنروکیرپ لو یرلوارق پولی وک 1

 ندس زتم یرهلب رابدر دود یرکسعولبا ی زانا كنف كر کن زد رو

 راکیراب دتا رارف بوود یک ینیدراو ید ولا یدل یس هغ اط كنرف ما بوقبح

 ندنمهو یسهج ابطیرک ارافکن کلراپدر وط یورو هقرا هبودروا هل |یرلقآ هرات

 ودرواهلکز ۹ یدلتساب هفت هنقا ارطا م السا لها تود یر وط ینا ودر

 هنری اطراقکلعب ی ورود هکنجراب الا كد هم اش |یدرگودیراتسزتم یو تو

 نیسهدب رافک هی یستر ریدر و مکس رباط قو راق نح يطءهجک لواپوراو
 یالاهدنب درا ثلغاتیرت بو واراوس ید مالسارأدرسیدبر وب بو هژیدانت ؟وانرلیوطو

 راشا ورلکدیکیکب دیر ون رافکر لیدر ود هل وقوللوقرایکب رلکدو یرجیابو یدلغاب

 ضرع لاو یرا,حاصوارب نجا لنا ںیمراپ دتنارارف در ابا هجا هب یر بویلنمق
 گر تسهرافکه افلوا لناموطاوهراید و وط بوذغص هوا امر وا یدمشلاق یراطباص

 هحووب ید ر دیا لامشناوا ل او هلیح ینراکد ودرس هطامرانو بويل واراد رخ ندنلاوح |
 یدیایسهرغرغالا می ہر هام کی تسذا ید راہ دلا شب اسا لمط بولوا ماشخاەلا

 هداس بونلن :ارکسعزاسورامکب راکداموع نکے رو ا راکب ورا وهښرز وارافکروب 4

 ا نازهشیم لع نالوا یرارون ( طرا فکس رف هحام ب رازدراو هترقرواطراوسو ۱

 نار اپ شراق دنف نر ضو تن هرکسع ناو هلفغلا لعراشموفراذژ رتو زاد
 رکسعراب داوا دی دیانند دوحو هصرعو دم شراب ز اغ هلنمح لوارلبد ردغابل هم

 نالوا هد ر وبزم نوک نراق دلوا لوغشم هپ هب رام بو او هنیرز وار ږاط ندل حن وار وصنم
 قلوا لخاد هبهعلق بو رو وک تو رابو هربڅ وید ر دہلاخ ند رکشل ود رواالاح لیکرشم .
 تالا ا ارکس عر اسوهقرفتم نانو هدودروارادمازرادرس ن اکو هلن رک
 هسالا یر اب زافک یدشمقح وٿ راف نںافک بوت ات ۳ هنکوا ۽ ینسهرمزیرهکب

 e رارف هب ودر و !بوکر وایکر رکروا نددر وة یسوروس نوش و کرا مو

 بور وکه یدزسردیا هليو نوچ راسا دلور یھب هرانوب مرک ارادرس راپدک هو که ورک ن دنکوآ

 هن راپال ارافکتا دلا بووقيرانآ رادرسیدلوا دیفمیدلیاراصررګ و بیغرت هکنج

 برق هنس سرم وخد هزرداح يو اق هنکوا یرازا دنا كنت نیعالم لک ں ہک وسرق 4

 یکی کی دشا هلبارادعاسو هابسزوب ترود جوا نالوا لنا ید شم ات قارب هدارآء یتا وا

 هردر را هةشیررادرسسراپ دتا دیس سه ندرابهاسو ندنراذلغوا جا بورس كانت

 بوک هار ادرس اک داف ی وک کد یا ا کب :للع لوا یدروط بوک
 لپا مور بوق اب5 ارادرس یدلپاکب بودر م هلوا لاما م السا لها هلجر ول وا هلا

 رکسع نوزات یدلروس همطق ترود هاب ییوطوارنمکد تو هنسپکبر ا یلوطانآو

 . ندنفی دلوارکسع لنایرادرسیدلیا نامرف لکه بناب ود روا بوود ن درز وار وباط
 ید هرانوبرافکر اپ دلی موجه نآ فک واکه لعاب رکسع یدیشل کوب هد هقی اضم مظع



 هک بره هب کی یدشهنیکدب E تر ار دم از دلی !گلنج به هرس كنق
 شرا یو طولی دم رت سوک داب ندرار داح بون و هدانژ ندرفن یللا رقیدنلوامارقا
 زادت ۵ ةهنرپ یویرافکورایدن ًهرکحاقرب نکوار ادرس بور ونک هرز ود واو ید را هلن را رص

 وسار کیا بولوا ید محشخ راپ دم هرکه را رداج بودیا یو خرا دق مر ندوطرافک

 مرکصت دو نولپرقرفک زار لکنحو رابدن ود نور ط بونل وا مارا م اقم لوا كد هننامز
 نواطراوسو هد ات مالسارکسع رارکی وک حوا كروز مهام راپ دمقج ندر ولاط

 ىسەرصاغ ر واط وكى ن درود كرخالا میری دلوا تح ك د هماشخ راد اراموج رورو
 ندرلل و فالخرات ات كی ییارب نالوادوحوم هدودروآی دمشفلوا وشم نوا
 نلکسکن برلاد هر دذ ی درکسعر اس بول نر هبرع هرن ذ نلک هنر را طرافکبو راو

 ران وکی جش و ِ توراهب هملق بورشود نوژ

 + و 2 حورشو هر رق قراصخ یدل ع ۳ ۳

 نق دلوا رادو ندنمار اریاطر فک نالوا روصحخ بولیکودرابعح ید یرادقم

 رکسءموج هرمالارخا بودیا را !ندرادانع ید نوک جات و بولک شآبنددا دمآ

 یدمشلو كەن تاک نالوا كالهەك ك ماننوت شوند بولوا لوزندورقمرفلخ

 زم هنانهمجو تورابرلکد اگ« ید هژ ی دنکروأط نولکه بها ناو" وا ثاوایا
 بو و نیاعاق نامه زم: و زاما هز هرکصن دق رل | ی هعلق هلا حوکرلکر و قو,
 شور کس یک یوملبا روح ی هروراج هرمز (لکدننآ تروش 4١ در کا ؟ب لو هاصالت

 تمس یی وا نوا كر وب رمهامراپ رلوا قم بو ود ید | هرکص بودیادانع زار
 ودر دشیر و ناب بویلوا مطقنمثكنج هل دهحابصنکیشیغ رومفی امام 1
 .یدیشاوط بیرقهفصن هلباهشدهو نودوا یرللوپ شیر و وین وا هیت هرکسع
 یاس هروهنرزوا !یسوقهعلق-اک ان ن کیا طتنم هشی و رءمالصارکسع رغما لم

 نانسهحوق لږو ندنراهدآ دمتعم گلدحرس ی یدقح هقومعیسا كص ناما یوا ہک بد

 "نون ای افوب راک و لسابوللد جوا کیا ن دور | بولی ر دنوک لن راکدتسا نه ریشوا
 یلدار میومکراتعلخا هاب دل همرک ارادرس بوقمح ندنرلکیب هک *یریورا یرب ی یر 4
 زکی یا املا هلباتسدبرض ی عو ہول | یدلافرع ورارابدل یر دغاک ن اما مرز زو

 بود :دنوکرکسع هحر ءدر | هرکص بوذا لعاعم یکی سەر و یرکا وقنات هلام زب

 راروطو هناتابج بوملیا نیم مرکار اد ا در ولوا یل یہ عز سر دیار ساو زار
 رگ ۲« یدرو لسو درسزاماو آب مر ندهسکر كرون وکه سيرا E ار رکھا شدا
 نروءو نجر دق زو شم لیبهداسب رل قابهلواراوزويكبا ق ازمولتا دوبل رزوب,
 نام رفهودراطقزوم دا نوعا ك هرودوکنب راپابسا هلکدی.د ل | کراس زوت هنر فالو
 نابال مالسار ؟سعامو۶یدیادخ الا مون هک ؟یندوودنوالر بزم هام هایدناوا

 لب ۳۳ لا س هراشیلاعرا درس پورتال یرتسراپدژوط بویلغا



 1 : ۷ نراکشبو نکنی قواط سرا دقت ورک ورک ها یرللایغو لام بروقیالا

 ین هنانشبج بورك ۳۳1 دج یعوطو یاب هہحزاد دوق هدزب نیر بودو هژهودهلس

 رتفدنزبرض هعطق شب یم رکیوبوط ك و هعطق ریل ارابدتبا طبض یرابرطو
 . هعاتمرئاسو هنالوک ام كرورمروصح بوراورکسع یدلوا عماج نراسیلک تو, ۲

 یمیکد رلکب لبا مو ر راپ دتیا هلماعم هناتسود بولا ن وئاص نیرابش قلتاص قلعتم
 لک دنر وک علق رح مان قثروب اق رابدنک نوکحوا بولیشسوق اض چو اثسار دجت

 هزانجابروحو اب اذه طع راسا نہ بوروتوا هدنانوکرب بوبلوسرق بولک رام[

 هژهحووب موحرم یلاع رای دود بولبررو هقوح قلیوطررب هرابج هودوهقوح یافت

 رادرسیدلا نس هعلق هژنق رکبد جراترولاطیدلز وب هعاق بولوا ق جرات ی ی باف جرا

 یدنلوا مش هبفیمالسا نوصح لا لهساو نسحا هجو هیوکم ب وبر هعلق یل اھت هبا نمص
 ترسم رخ هلا رلفالوا هکلام یارطا بولپزارا همان خف هلمساشنا هداز كس ۰ 2

 "ضیا هج ی دوهجنزرو را موق شکن دنت افا تقم هربنق و یدنلواتع
 هل غف رخوی دنلوا لیبعت نارفنو نیط قسم و ةاضقوارماهن ا

 لنلوصو یخ تراشب بو E Sai ام یا

 قبذآن ادنخوداش بوئلوا نامرف یساع ود ره هم جوا نوک جوا هد هنطاسلا راد

 نکلامر اضماب وایردتوکرارما نوعنغلوا کلنتس ی دهدالب اس دایدلواتّرسمدنب

 جن "و ردو رکو تعلخ بولک نوظاورسخ فطاوع نادرسبناجو یرنلغ د نیذآ

 " هلودنکهلا تابح دمق ترادص بولی ردنوک ام نارک فح واز "هغاتواوره وج

 تعلخور شمش هر فض یارماو هرابکدرلکی هل جو یدنلوارا ددعا ن وامه طخنزوا قوا
 یسالماهاشناتم رخ كنا رغ همان خه کرد هداز كيب نسح هعقو لقا تحیدنلوا لاسزا

 هم فاطلاو هلا تباع رکذ یدنلوا لا سرا ر بشمشو تعاخ هد هراقحون لمس هلاقم

 هدر یکبا مالسارکسعلنرارفس سوزکنا کارول تازغ نالوا رضامهدرارغس لواالوا

 عللارق ی بی هرکصن دنقف یرکایرب یا راش اقص یوروکهدادز ند هلج یارطضاو ا
 مالصارکسعهلا ینجرواط ف کینه هرصاحم ىس هعلق هزهنقیخ دی روید هرراحش ی 7

 2 د هماش> | ندحابص نوک ید ی دش مگ و د هیرطض اوپدرفسر کی نیا اق هدانز

 هغلوا لآ یل اتق كر" كنايمالىسا نکرولوارهاظیس اد اه ا
 ندرهاظبایسا نونلوااقلابع بعر هشولقهرافکهلادنع نه نزوا لامپ ید دیا هلاوخو لج

 هک لکد هد هبتر لوا اک اتس یخ هما ربا راق بومی ناب هاو کیو
 هن رات ورابرکا هلوارسنمیوبتس هللا ا هرصاحزاردورودوروصتم یم ده هلا بو ط تاد ریش

 هبترم فصت لو زونه هد هرضاح نوکحوا قرفا ریز یدیا لاح ملا هسجشود نت
 یلوتسمالغو طعفو یدیشلاق یز, بعص پولوا قاتا ارس هوا ندناو شکوط

 یدنوکر :یرهکی هلک ا لولح م د افزور یریغ ندنخب دملوب هشورغرب زوط هبقور بو اوا

 هلت و بولبق یراب یراب نوع لص ام یدیاراز بیا تدوع یرورض بویع اريج

۰ ۴  

 ۹ ی 2



0 
 هنکاو نما هل ی رلوارضسم ها حو نسحا در امور سم یراب اب دا ك ۾ دا ك رافڪ

 هالات لید نتس وکلا ب ولرو کیتا مهمو تامرم كن ەعلقە هد یل ترومواطعزکد

 هلا یاب رونو هموار دق یمرکب و همجوت هی ډنفا یر دق یساضقو هباتماب ن هیج یا

 لقوا لوقرفنك جوا هلمطرش ثللمهاس یولینوف هبنس هطفاحاغارقس یش !تایکس

 نا را هباشناب نسحروزم ثسواو شولقشویوجوراو ةس ی دلزابرکمبعرف او هلن قرو
 نیدوب بول وقر هجا رشیکبا هنقلخ گواپ اموعویدنلیق كلىكب راكب مامه نو

 اددچ الن [بولینوف هنر هجنز وب بولمجوکن دو یدک هزتفدیرالوغوا ل وقیرک
 کلیک بونلوا ان یر وکه د هبنصق مان هوقاب هلنرزوا هوارد تلعب فان اس بت

 قلوطان او نر زر یسیکب رلکب ییا مور بولپوو تزاجا مرکسعو یدلراو هکسوا .
 ی دلوا هنر هړ هلاتسا بولا تزاجا ینووساغای کی الر لوک هغ الشيق هدهقول هسناب

 .هرقمفدساب ۾ ھا ارایاجا یرادریس ی دلوالخا دهدا ارغل واک دراعشب رفظرادرس

 عوجر لد داسف ب ولبر و یناضس مزوچ هش ېړاکن دې زابهرو ر9 هد د4 هایم هس یک زاب

 لالی یدشفلوار کد مدوا ندنوپ قیدنلوااا دم نوکح اقر لنتروصوفع هل طر كم :

 ندنتلایا بلخ وکی وب نواب ی ر نوای متنی یار سن دق

 نادنتلایدادغبورکسعرس هنیزواروپزم "یلالجنکیا سداسزواتاب مارا جاج ل وزعم
 الم مر ون :زمرادرس ند هنامسآ | اعاي ارا بوئلوا لیمعنزا دربسأشا ؛ نیسح اص غنم

 یرکسچلوط نا نالوا ها هسرولو اجا لک هددا بنام اب نسبجو یدلر دو هلو
 یدنوا نامرف ٌبلمروتک هلا سیا نام هلی لاجهنییسح یل د یرداربو یی زاببوراو هللا «

 4 نیت رکسع زلیتوق هيو دنک یتدانماب مهارا اح رویزم
 رس ,یمزکی یلالجرکشلیداوبوقونیرکسم لبا داف تولکوسرف ا هم هورک لانسا رج

 1 لق هرامز نم یل الجر کش هلق دلوا مریم اتسات يجاع بولو ,طعكبح یدیار اورادق

 بوحاف ساب , یجامیدشودیرغلی هداب زن دوق نهاد و یادش آب نوابمو وت
 ا نعام ندرانشبود هبهعاق ۳9 بوسود چوک هنر هب رصد

 :,هدرتتستلس یتمار اسید مدارا جاع لح راوت ضعد یدلوا لوتقمعانلاا قنا ی زٹک

 قوا هدزوقط كيب یتاوررار ات ی رثک او خرا ی هکج كنم زا هرق نکا ردوانخمزاب

 مح یدنلوا لفنرام امشع الا كحال گردو یتروص کح ییدرو كلر رورم "یتبرد نزوا نزوآ ۱

 ندنف ةرط ن تاع هنسکمان لر رر <X لماع وتا ندیرانکأس هب رص 5ی زاب ەرۋ

 هلص ال لاک هنناموب س هباحاتساپ دار یا وارد رم نال وا م زنم یلاعتهدلاةپ ةيانعي

 ر نیمه ا لاد قات ندموسرو فيا هلکع | تءاطا

 AP AE همت اب ندرافر طه ناسا وع تس دهگمدروسو

 موسر بو وط اسمو فاعمیرو زم هجوم محو رم !ناتلوا تبع ندقرط لقدلوا

 ؟حووروارو ینازجهسزم |تعاطا همکحو؟ر هر هع نیکی .ندفلاکاو

 e باز وپامه نومضم پویا انا لا ینرشم

 لوالا 3



 ةط او هبصانم با ا رع هرن اطاس یار سارک هعقو فلالا لعد مست هنسلوالا

 هدنغابان راب دو نبا ارس اات لملخ ماقما هل |لغوآ هب ی مانارک نالو توئسر

 یدشفلارکذ هدهضام "هنس رزوا یکی دنیا نییعت هدکت ذذ ك هفیلخ جام یکیدنلراب

 هدنس هن-زوقط كس مرزوا یر رر یدنفاز زع هدازیلح هرقو یحانص خیرات وب نکل

 قسقا یدلبصالخ ندلتق بولوا ناسم یغوارب كن ارکروب رمح رونروکقوا
 یافلخ یانارکردشما تافولناع مدارا ناطلس تلود یدیارا ید شواج یتطدصم

 كل هزومش: تراحم "هعتما سلاخا دعام ند دعام ندراقع و رهاوجبواوا هضودقم لدی رام فرط

 ¥ ر ظفاخمداخ *یباقشافواتماد لملخ ناتا اا ماقما راشمزاب هد یدلواغ لا هب هجا

 معتمهلماضآ رتعامدع هرابهایس بودی شان جاتسا لیلح ماقم اق اک

 یتغودلوالوصوم هیاتساب طفاح مداخ تنطلس تدایئر د صو لو زعم ن دنس هنر تولوا

 اا . طاحهرکص ندیوکن وا ردراشش ار رحم و ییعت لنلاوخس فلالا دعب مست هس تلک

 7 رک هسنلوا رکذ لیصفت متن ردشلوا ماقما اتساب نس یش هب رپ ولر ول عیخد
 تالا لام ناز انا هحو هښرفس هربذق ER اسا اب طفاحماقمعاق لز بتم

 مهار ر مطعار دص مرکارادرس نيالا حا یراهعلق هوبلو هولا نیل مانود يسچلاا

 بت هداز یر اب نالوا هنمان باکلاس ھر لشاب بانج یلاعرادرس یدیشلکهیاساب

 ندنسالمنسادپ هعلقف کیا نانلوا رکو ورکا هبت ا ا

 ےن ډه باپ ناروب زم ی دیشلربما یغانلوا ارادم هلام نر عا قفل وا صالعتسا|
 هنسهطفاحم یو کین ام ںقماٹساب دجا ظفاح کلا فلان نانلو ماعم ات لنراق دلءالخاو

 ندلا هود موقرم ندنعیدلوا بیس هشرارف مزنم بولکهنیرزوا هلبا هلبح لا نکیا
 ودر دیس هبرعهنزخ هرکص بودی لافغا یناتساب هدروملکهنز خ بولک نا تالبجار(

 بقعرد بوقبج یس هب رعی راپ وط كلاعم شانرواهباهق وچ یزمرق یکیدرتسوک
 لقعلوا یدیشع ادیهسیسو هنهچنو تراغنکلمامكناشاب بوصابیخد لام
 دارم ماقتا ذخآ ندنبحللوااتساب هلک که بغل عف دوب نیغلوازوکرمهداشساب تلق
 نالوا یسحابا وکو لایك ر کرکت ااتفتسا ندیدنفا هللا عنص مالا توشا

 یرانلوا لیکنو لنق پویلوا لوبقماعرشین اما و دوعهلیجورب تل اورکمرپ نوعلم
 ندنرکو لاهماالبینوید اتعاب طفاح كلذ لع ءان بورو یوتف لصفم ؛ دو لمحأو

 هملایومآدعامندنو یدمشهم نادا مسی او | هلبا تدوقع دوسا بورواهلاکبح

 3ل لح رس عالق افن رس .رماندهناتصا نیا لدتلا هر رق طعار دصاتمات دنا نجف

 كراع رفظرادرس لحرسرومآنو ردنوڪ شواڄو ها نتالآ اور اذ تاره

 "والع ید یسه ردنوکشواح ب وع ادامعا اکآ داتعمفالخز زکیآ ضوفمه را

 یدیشم | لها هتااها لبه دەدا ارد بولوا مفووید "دبدضق

 : نلاو الم دی پود سویغ هدارغار نصح یشواحلوا نیکاک نار کت راغ هیودنکو

 اعرشو القع لاوز هب ییا بوزاب راضرع اسابا نیارنح ناف

MS 
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EN, نو ا 

 | دعام ندنغیدلوا ثاها شح هروب تسامس هبوعد نکنا لاکو لقم لهادودرم

 هسکهلاعف دپ لارق ن رفرطوبو ب واوا دو دسم ها صم باب بوی لکی ابا هب اموی دعب نم
 موملا ںعر دارمارھ طهرلص نکو و رولک مزال قلو ادد رطمو عونمدوهع هاشنا بونمزاو

 هرکښضن دیر دک ید نوسان وا داق تعا هنغردلوا هاد ا لیکوودانعا هنلعفو لوق گراد رس

 بن اجو هکاصوصخ ردنکم هیت تیشمت یلاوحا قلرادرسو تب وقت یب هلام روما
 نمش دو تسود نکغوت لاکتسا هلنغب دنلوص وه هلالمرب نبوي لالقتسا هحورب ىلا وا ۱

 .هنلاومح ر ند لس وب یفادص شواج و وتسرف هنطتس فصونأرک ف ارکانو زوغا

 نعوم السا | رکمسع یخ دهلوا شنو |هرصت ییدنلواد سا اکا لفرتسرما نلیرو

 تامدقمهجن یک ك ن وب ید یمردمکه تام دخ زیکب دنا ش د راسو یر دیارامتعا همایتسم

 لاوس هيا توت ملا تب بت اکموبنس یدلپ حرخ هبمار لا تالکدوقنو حردهلوقعم

 یلیدتبا لزع ندقلم اقمُم اف ںی اتما طفاحتعاسلوا نامه لق لو لوصو هع ادا داف

 ترادص ماقمت هاتساب نممح دع هی یازاتساد لقاح اسان د نمسح یی نود

 نونامه طخر دار طام تیاستو بلق نیطت هنقرطاماب مهار مرکار ادرس تولوا مظع

 نا دعیو لدراو قالفاورب ندلاتس هج لاض لار سا مارا ی دلروس لاسرابذ اکمو

 لاخدا هنفرصت هضبق یراتیالو لوا هلی ل اورکمبو رو لالتخا هرم لاک هنو افرط
 .لاسرا هرابنج لوامدقا ندن وب نکیشلوا یدامتمیداسفوهنتف تالاعف دب لاج« نیل
 لنسلاب هبوط هبا اغ ودو بو راو هطارکسع نالوا نناباتاب دوځ ږز ورادرسنانلوا
 ةنساش قالفا هلا رهغ ردق یخداشسا نابعتس یسکنراکب سرق نالواهدهطفاح
 ل اکیس هعلق یوکر نانلوا نامرف یرمعت وان هلا یوم یاتسار بوک

oتنس ات اترتا هنسانب یربوک هرز وا هر وط رو تامرمو ۳ هرژوآ  

 یراب .دورادکال اض لاسم نولاصراتفا ندفرطرههنثبالو القا نرف رفلتهارع

 هلقهراو هرارهتسمان هتسوغرتو شرڪ وب مالسا یکسع رای دنیا تراسخو تراق

 هفلابم یبعلمان هظبلق نابنال وا ینادهوجهرقیرکسعرسو یریز و و دنکل اضلاس
 کسو یلاعت هللان وعرق دنلوا هل اقم نودا لاسرا هنرزوآ بهر رفظ شدج ها رکسع

 رادرفاسم یٌجدیرارادرس ورا دب مش "دمعط یزنک | لنمعالم ب واک بلاغ مالسا

 هنویامه ناوپرد بونلا یر اقنو لبطویرللع لثساب نوتلا هلا یس هلک جاواراوبلا
 هتشکوتباخ نیک اب تلودهلغلوا مزینم هد هبراح هعفد یبا یتد نرمل ل اچ م: یدک
 ملل وس هناخهبجو تورابو یراب وط هج بولررهق یزثک | كرانیعالم نالوا نا بولوا
 ۱ هنهاتم مچرشواج مهار هبا همان خش او یدلوا ږی دیا بودی !دیما عطق نزا امحیشودنک

 :ميرنوبرم هتس هلغاوا نزوا لالتخارلاوحا هکسهدتلودرد لاس نا ماتو "همش ئ لز دوک
 ویک | یرولق بوقمح هج ا دی نح e نسنح یک وک یش كىلوالا

 .یلنداحخزربتلجر هامیدنلو لیزنت هی هیقا ناسکنس شورغو هی یمرکبزوب .نادیمرگپ
 .هشخامجان تی اب ما هناطلم و ولاعب ەچ

۲ 

o ۰ 



 لا وک مام نانلوار رگه دالیضام هنس یدنلوا فر ی امار بو دب افتاوریست
 ندنعب ۳ وهتسوت هداکل | لف یتغیدنلوا ساح۰ هلق ی دی بوک« هنلودردا رومأم نویس

 )سا ن نسح یش اب یمظع ترادصهبجوت فلاو رشعهفس جاقوردشلبار رگنزوا قلو

 ۹ اسم اه لاعف لارق ا اسا : مهارب |ملنرخآهقناس ۰ هننساخیاب مهار | تافوزا دعب

 اسا دارمرزو تلاکو هجورپ نوا یدقع حالصو مص لک سرا رام لصف بویلدارم ِ

 هت ا الم هلمسالکو ارق لیوغریسا بوراو یدیشملوا لاسرا احردصا لک, دهتو <

 تولسوف لس هبا نک د روز م نامکسر ةن كب زا دنا كتف و یک یب ردم“ رایدلوا مزاعم

 هقنلپ محو لنشس اب هوا ثانسور وکكسواو ی دلر دزوکب وقوص شوخرس قلباهنشارو

 هلن نقل ینهیاس "هنسبواررو بوطورکسعر دق تبافکب ونلوا شرابس سام

 ناتوا دنرخ[هجطایذهامیخد مرک ارادرس یدیشعبا هجوتاعم هطارلکنرف انس ەر
 بولیرب یا Ke هنسار گن ومز انس هلاقمدارعاب قاطت نودرک
 هرنقو شمروط بولوارطتنم هنلوصو كناغا ىلع یدامادافا رهتضغ نانلوالاسرا

 یدیشمراو هکسواانسمگهلباا رک هاتساب دارم وش مړو هیاسا : نسح یک ارت یتلابا

 رورم نوڪ شب ترودبولوادتشمیف رم هک دنکو فرم یازمكناتساب هدانخ اوب

 تصوز هممروماو توعد اث ا د یدئرم یسەداز بودباروهط هدر مالع نی رلبا

 بناج یور غرمورخآ دا لبق لوک یزوقط كم رم ءام یسنربا یدتنآ
 مورراب ,ںارھم یت افلخ هداز یک | راد رتفدو اش اقساي یضنرمروبزم یدل وا رثا هنس نق

 ی ایم دود ی یا نا هاو ندانتشسر اشسا دیسکب رلکب لیا

 موج ماراش ا تم را هلتعرسو مالعا ی جد لا وا دون یرورم موحرهږزو

 ننمړح یماجكيب مرتب هرکصن دق دنلق زاغ بولک هبلایمومیاشماب نکرونلوا لس

 هیالعا ,یس هی یلاوحا دحرس هل یرم> ناقش امور م یدو | ندنأمآ هراس هر ا

 كاوا ارتش دو اتسان د دارم یدنلوا لاسرا ها راق الوا بولپ زاب هیالعمنا ود ناکراو

 نفرات ما )ید هرانآ یدیاراشع ا ی همت نانلوا شزرابس هنتسا هتوا ثنسدروک

 یساغا یر هکسننوک جاق یدلندرسلیا هلن هنکسوا وار وک

 ؟انمرح ی اهدا زتو لفت هلو بناتساوس هزانح كاسا مهار ؛اپولوالخادهدارعا,یخد

 خر N eR ید یدنلوا نفد لنس هر" رظاننادکهو

 ل اقتنارمخ كاتا مهار نوجرادرس مامرکیدمرات ناکم هیاتساب ندع نګ یدلوا
 شپ ماش اف ترا دص 0 ا یدو لوصو هټلودرد لنوکی ر کب كمر

 رودص ںاشہلام نات هرف ناب كوشرا هدارغلر لایعتسا هحورب بولیرو باساب

 هوخكةراسرادرس وا نیکم لتلودردر دف نوک یرکب ید هبلراشنروتنسد یا

 بولر رو هیودن تر ط هبیهیلافبو لاجورفستالو فتا باب سا راشو هاکرخو
 هجورځ لاسو باب د نسحلپ دحرژویدنلقدزمان یخ د ناملس ها یس 4 یخ

 .هدفرط لوا هنیا لاح هنردلا 2 تاروکشیار هلغلراو چک ؟دجر دقت "یبداوالاج
۴ 
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 توسلدیکهلدامات ارادت هد هب ا هنس نوسلیا هلفاح ب دوو رد رس اشناندجعالال م۴
 .هنفالخ یدنفا ےںیا منصمالسالا 3 كىا

 گراد رس الام ب ولوا بهاذ

 ۳ هلهج و ر هلک ۱0 اون هلل 12ا ةدرفمزلاو ما ىس ەك" هلاعحم

 هللا نص نوچا مازاد اما یدلپانانع فطعهدارغاپ بنام هرخالاب یوبلوا نامرد

 هدتلود رد ی دما ارگ هجم ر لنا لر اروع نداوتف دن سم بیولو ۱ 5 ومع: هر یدنفآ

 هدا ندا ونفر دص بودی | همحوت هلی امن زوا آر ودنک هبقیسو هبلع بصانم

 مالس الا خش یدتبا رق هلا ل زع نیکو میفت نیکو رییغتو لېدبت هجتراو هنسهیاپ
 سمثو یدنفاهداز نا تسب نیر دصو یدنفا دجتهدازهجاوخ هنیر یدنفآ هل منص
 ینطصمادخ“ یسضاقلوسناتساو ی دنفادعساو یدنقا ملا دبع هن لب یدنقا

 ززو بولوا یدنفایح هن ی كاو یددفا ینطصملوقابق لوزعمند هنردآ هن ر یدنفا
 [قاس ی دنلق ماکب هلدا هثل ات تراز واتساپ دجحا ظفامو اقماق اتساپ لیلخ نالوا عباس

 ناس ندارز و دادخ یدمشفل وا هیجوت یلابادادغب هب یجقترط لوز عم ن دقلاغا
  ياشنو یدلواریزو لةلو درد هلیاراص اخاشاب نسح بولی ریو هب اتساب ده هدازاتساب
 2 2او یو هیدن ا یصنم كە داز يچق 9ا

 ˆ راغلپا بوبم ر ووکلافثاو رداجالص!ب وقبج ندلوبناتسا هبا یالآ مطع یریا سیخ

 كنس هبا سوی دیا راب. رار داچ ند هشيم هو دنک نر قانوقره هکهلبوتس بو دیکرابکبس ناک
 نومز ب وشږړاه دارغلب نوک ې دب یر کب هلبا تعراسم هل جو وب ی در دا تحاتسا

 ' کیدشراهیودروای دلوا مقاو كمري هرامح هلو ا لخاد هنغاتوا ك اشسا : مهار ان نسار

 هللحم لواردق نوک شنوا بودیایزوتر اخذهرکسعو مادفا هنامهم لیمکتیک

 ااا دارغلب اسقا زاصح رافکی ال. سا یی مابق همزاول د مارآ

 لصف یدیشلوا رکلدو لعفنم رافکروهچ ندنفپدنلواریضسو خف یراصح هژبدق
 نولکهنسار جک قنابش اسا م كسره هلا یرارادرسرا تو هج س رق هنساضفنا انتس

 راجو هجم رفاک كيب یللا قرقو یهاش نواو بوط هرابب یرکب هرکصندکدناگانرد
 لئاوا بوتسودهنیرز وادارغاپ ینوتسوا بوقل اق هلا هبطع تچ. مرکسع هو هجو

 ًامدقم ندنفر طرادرس لک لک داب رفەدارغل هلا یربخیراکدنپا هرصاحخ هدراه,

 رکسعو نکلی دیشلردن وک دا دما یرکسع هنسوب و یسکب راکءیلوطاناو لیامور

 بس... رمک یتسد روڪ كس واز ونه

 بولغان ر واط لن رق ہرکص ن دک دنیا طبض بو وق رکسعو ی دلا یرایصح هلبا

 هرکصت لز رزق م لقآ ندن و ہہو رام ع اسا :نسحیانرت لو درکد یدر ون وآ

 یشوقرقنم یرادزتفدنب وب مان رخآ یق بوروکی تامهمنبدوباتس ابن سح یک ہلا یوم
 کر تیا تاق الم هزادرس بوک دلوا هناور هدارغلب و دنکبووق هد هعاق بی دنفأ رع

 هير ا هبجوت هب ک دغفا رو شوقرفنمروزمرادتفد اوتل ندو بولا هود نکن تلابا ەز زنق

 وةلا ناک مام i هرهنقبو و

 راونتس 2



 تاغ ۷ زوکرب ےہ تمالعیدز و وا بو روق رداج لا مان زار ر رب نبرقاونکس

 یدکروار تاک هیت یدلوار مایا دصو تبصر هدوه هک ا یدیا نوکل شنوکو ما

 كر نبا ك نچ بو رک هنری رب ندن رز ولر داچئرافبص بار ف باس چ هکرایدروکینآ یآ
 هماکنه یعیرافص لانرق هو رک لثم كدا هرکصن دتهاسر اپ دنکیرغوط هب ون

 تا نیس ید بجا قک هننوش لواوریک لر لب كنج كن رز وارارداج هلا
 هنکنجرافک ور ییاوتراساو هبیشت هل دنع نم هزوب یی مدآ طقبتم ی ای

 بودی توعدهناب یی بیا هک کان ساب ن نسحاتمایردنکسان زامرلوا بودر دقمالع,

 هکمردتبا نییعت رکسعرا رقم نرم مالعا هزب همرواوا بکر ادرسراوهدارغلپ

 راوتکس يالا لر مر رپ بوراو هبهرینق ودنکو یدللوپ وندها مادقا ۱

 سوساج هنر طرافکو بو ردنوکرامدآ نو ایراد هر ذهن راق یس هغر و ویو و

 رونا پوس نی دوب لنرللدورارروت وا نقلا قنات یی میطظع كر افك بوک ن نو ساخ یدللوب

 هنب لعب یدربورش ودر راق اکیا كح هک كىر و كب ناسکسندناتسکترف تیا

 روطارٍا مدقا ندوب ه٣ هر ور اعم رافکه جو یدل وار طتنمهربخ بور دن وک سو ساپ

 نىزەرۆك کلر ین و هد ارا کر فاکر دق E لا بودیا دا ںسا ندايتنزۈواىت اسا وامور

 ۱ | ىدى واراد زس ىش اوكا هم زمین ملات !بولوا لصاو هر لحرس تاورک

 لارق س ودد اش درو : هلب!یریلکب ثسر» هرق و نولصاو رام لغوا نر زندبناج وب دو -

 یاروط اء ییا نىق بولک هملرنم ند "زراولنراب داب رىم بولوا قالم وار 3

 وادی روگحاو رینسهرصاحم هریذق ىس لج لب :راکدلب !مرواشمو رابد روک 73

 هنار و مان ینکسو تراسخیراقماق ەچ ووو ەچ رر هک ردلوا قیا وزب ی دیش یں ۰
 وب قرار اوشبق هر یمن نقوزف کسب NI يولياتراعی هلق

 نال وا هددارغلب 2ا عد رار ولو ن اشنرب هالنک و :یقلخ ياق راب مات اکو نادوقلعر

 زو لبادا دمادسر ولک بنآ یرادرسمالسا بول وا قالمبو رو نی کښ چ زا و ھی
 کک هښرزوا هرینق يوی نکی یو دت هلکدب .دزاردپاد دمهزب جد زانا سرو اک هرز وا ل

 هدرفرب یربخم ات اثساب ,یډو و رخ هباثس اب ن نسن> ارس ب هک سواح درابدشنا |قافتا

 لمکم ەن یال [9هراکس ید اب |نتکرح نفر طنیدوب ك ۳۳۸۹ اشفا

 یدردزوکرام داو د لابا ن رقا هب اب روم وکم زس هتسر ا لوا تعاسر هلی ارکغا ارو تاو هرخو

 یر ؟بسع راقک ی دیاراشل وا لخادهر اوتکس هلبا رکسعو هوبخذ نافلوا عج ید راک :

 نودوپیرکسع كروت راپدتیا فقوت نوک وا هش یرایوط بواکەنرق ہرن لزمو
 سوس امد | هزوکرد لمل اع هن یتلخ هعلق م دقم هله ]شپ هب ,هزبدق دز نوسلکهنتمس

 اتاق نسخ یا قو یر خ ند اا یاکروت رول یدنب !بولکی زا و ساعت ادات وک

 ياخوا مر تابا روم وکمهرکص نورات ۱ ی نیر دیک دوب یرکسعرفاک هکشمرد

 زا باک اس را نان 2 ليصل عدی دلوارورسم ندرورافکلکدرو

 هددآررغاب هلا یوم یاشساد رافکر وب اط باچا تس اپنسح یم ؟مالسارادرس تعرعزکف
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 هدب یدیشمردنوکدا دما بو دیتسای کن دتنا هرصاحر افگ ی دا ارغب لوتس وان کیا ۱۳۳

 Gê ر صاح دند رینق بوک ی واخت قب دنلادا ونا نکبانز ز وا تع غوا

 هیه زنق کاپ لیا رواشم ب واکه رر اشناپ نادراکلکسوا یدلوادزاو هج د را یر یرب
 ههر ىدقز هکر اب ديد رخآ ی دلیوسز وسر یری رهو.در دلکدمز الی کر دمز ال قمراو

 سمره رر یرکسع کیا بواکهزیر زوار واط نالوا تنتلادار هاب نوتسا لقدراو

 ةدادما ن شنود ندنکذجر اط کرد وب لو ارولوا لک شم كم وباوج دعب نمز رولو
 هدارغارلوتسا بوایردوک رابوتکم نزوا لاونمو هل دن وک مان تاانتسام دزروشپ
 رقنم هلا یرکسع ن دوب هرکی نار دوکهدادما نقدلرا وهن اوتر وق ناعیدنلوا هو

 ردکر ک قثراو هښر زوار افکروباطال اعبولوا نو اشمراپدتبا ل امقتسا اتساب ی ناف

 مزو دولق نرود هقشلو دزکس ندد و ی دل, ورا رقرب دهنلواربو ږی رست هلق لعی.

  هقرحننرا AEN O ةا, لوت سا هدرخالا میر هرفبولیدر ونک

 لوک ق دنجهنکوا بور و هقرارافکهغلراس عقاو وهلنسارا غاطیب دا فورعمهلکعد یزامم

 ویدل راوهسرز و یر یش را بولی روق یر وک نوک لو لواهکمک - ندنعا | لوک

 یدلوا کنج كنفت و بوطو راپ رکود یروباط نزوادارم بولیراقحواب وط هر نالواهلاوح
 نوک. لوارز وایړ رګ هدا زند نسحیدلوا لانق كد هماشحلا بول رد حاب وصلا لعیس زا ۱

 نح ی دیشلوابرق هما بوزوبیرادرس هکبدیر» هبترمربرافکب ودیارارفیرعب
 هاب ك نفت" بورعکه ر بعص زن ررواط ینابمکسا رک ں چر دبا إو ی دنیا طفحیلامت
 جاقراعدی زا ورفاکر دقزوبرشپ علت رب ره نالا هدا ترودگارافکهداشاوبرابدرهقرذاکوح
 هرمز راد رسراپدربا ندارګ نیرابح هحرج مالسارکسع لاتا ق بوس رو هل رض

 ست راراب دود ندنیفرط یدیآ نقب بورغ تقوی دلوادمغم یدزدنوک, آرا دعاس
 ندرات و كنت لحم ل وارکمرافکلق دلراوهش رب كنج بولمک ن -ندی ر وک هلطارابالاو رک

 ۱ واوسوهداس نوژد؛دفارطاو ر نر هبرعبوطراش# اند دن ؛قمعح هی ارگ بول قص

 یدیاردنکنزوا نان كرب مف د هليا ك نع و بو اط یرکسع نشو ا نوفر لپ د رد ابا قا

 )7 ارګ بویر وب مرد یلزنم بوط حوا ګا نوک نوت

 یدشلواه زر هزر ندنفودنف كښت راقرصورلقار یب الر ر وط هدر ر ربا یش اط
 دیسک بود, امو نافک اتساد ںچ یاب راکد نو دیو | عکن هدرصع توو

 یررگ *داقلا دمعوهدا ازکی نسخ ی دلوا دیدیا انچا هکرعم یر لا دو دش كرا با لر

 یضرع هیادتتکروب زم كن امان ج نکبارومآم هلبا قلرادافق هرات یرکسع لبا مور نزوا

 رض اعلام ان نب کرد لی وچ اما یدعببتکرح ی درکس ءر اسیداوارا افق هلعلوا
 یدرلکت ودهلها یرلقدراویراپ لا كنار وب زم نکیار اشسا دجتر وب زممدیارظان کنج و

 فسا هنراقدراونیدعشلبخ پواکیبخ یژرکد سود دیهشمهیاش اب هرکس یداواز
 بول هج لغ لوا ناعالمەچكلوا راز اب هن در د رص نات م ی زو گاو هرم یا

 هزاغو زب نزوا یاو یس هعلق هت الو بو دیک هد تکرح هتسهآنزوا حورشم هجو هني ۍ بترا

 ۍدنوق



 هايس هنا ات برق یدلراوهبرژوآدعبنمبوسکق دنخ مط عر لا | فویدنوق
 یشاب چ هنروط یدنلق هه تای نی دیب هبا ساب دن یسیکبراکب لبام ور بولیئود

 ید را یدلرکوهن سهل و برات طی رو یرب ا
 یدیشلوالدا دات لصف بوک .مسانزورراب لک هنتس یدکس كرا لحا رمیلم
 :pe !نوحرافک RAN هر او کذ رولبدر وک ن ؟رادئدا دماهنق رط هّژینق

 اسب نسح هکیش لوا تعاسربراکب یدیشلکن اونکسهرب ور اکو ایزو موکمرافگ
 یدنشم رد وک شوا ت لوق هدر .لزتمربراقکر اہ دقل اید رانا بور دنوک مدآ 1

 بواک ها لد هننل هزینقیرکسع رامک ك مش سرما م یز کس كل وال عيب

 هک همل وا هر یاب جو طاس اپ نسح رای رل وا رهاط لنت یس وق ج لنتقو قلشوق

 زابزاغ هداس نامهردقلا لد یدارم كرفاکارز هبمقح هسکر ندولزا و نس هت آب وط

 لماع با هیبنت بجومیدوق مدآ هلوپق ب ودیا هیبت د ات وسلیاك نج هلا كف
 ب و ود ورکر (ذک رار دل مراب 2 تاورفاک جافرب بوس وکود كد هننامز هل وا رابرل وأ

 دابعا هنغردراو هنملا عا كرو وول لتپ |لق:یلاو>اهس ودان درف لکد اک ەن راز ولاط

 ویدزس هلا لد رب هک هوا بو د| نیعت بو ندنرکب یتا یدلیارازا قوچ و یدلیآ
 نایزاغزا دنا رفت راپ درک هننلا ی وط كهعلقب ولک لنتقوالصینوک هعجیدردزوک

 دم بد بوروط رفاک هدعیراپدتب |ثكنح نز وا قیاس بولسا كد هنتق و یزاعهطوا

 زئوط هنادرپ هدعلق نزوآیم*ناشاب نسحیدروک هب د كتا بو طرب یراب نوچقخ
 بو اص كج رک رافکراب دید كدر دیا یہ انمجا ندکمردل وای زسیونآ هساواردق ووز

 بودی نوع د نب راکم ر اکی خد روز مراپ دلپوسیلاوحا هلا رق سو دلم درف هلی ارورس

 قوج هعفدوب بونلوا هلماعمنز و ق باس بولسا ید نوک لوایدردنوک هن یستریا

 باوج لوال 6 هن راب دت ازای ورد نوسلیا ماقتسارملارق كتا بوطو رابرتیا كنج
 كزمھاشىدا رروط ی ناسدا هدرب هر رج هل ها :زرفاسم كوكا ر نوو یدل ربو

 بوییآلمت یر ردوا شاب :نسح هکنخ امار دراویس هتل هلو ن ترم ەچ

 هنیشد یزوس وب بودیا هضراعم یرااغآ یدیشم د كلاب وس نزوس ردقوب زع وط
 بیسهکلک ب وود هعمط هد س!خ» ی اد نیا ه زعرز واردلکدو عزای وس

 یدیدمراق اع هنلح یراپوط نردراور زککب داب كتو ط یم زوم زس كنراکدی درولوا
 شودن اہ درفرای دلپوسیزوسیراکدنشبا هو دت اندر ف هطارورس بوزو م هرکرافک

 یفع لهلاربخ بور دنوک سوساجی دّنآتوعد هتروشمینراکب بواوارورسم ید

 م زع هفرط هن شایتام كس رهلارق نالوالنعلا قنای و لار ینسهلجج هسیار ردمک
  هرصاح یراونکس بوین بی وک کد اب در عراضعب د تابا تکرح نوک اکآةسر دی
 نداتروا یرلکر و" ندهتواراناندبرزب ! تب طبضیر هعلق هلج كد هکسوا [هلا بیا
 ناطلسن یدنبا لکدلنید تاسر.دهننساکا یدیآ نا لغوآ نمرزرایدید ]هریک
 ر دمی یس هعاق ا نکل راس ایس dala رشط م دیشمامق راو تكس لسامز ناماص
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 یاب ثلمزو نابلس ناطاس یلوکب نالوا كنفارطاو ردکر 4 تب و رور كب هعاو ره ۱۳

 هلماروزویدلپ لوح هپ هحلق بورا ندنرزواوص یغار طر دق لوار هرکصن دقدر د لوط
 تعاصمو هکلپ هسزلک هزکیرزوایرکسع روت هسیار وزگنوفردقلوا ید كرس یدلا

 یلواتم ل كوب ندنورکسرولیب نات روک £ "رینقلپ وب رکاکردوب می :دلینامانسرروک

 ساک شان زرد هنس یمرکیز مشوا لقع هنر هلبح كنار دشنابقراکم رج یخدوبنانکل

 نر گز فب الو بقعرد هساوا میا رتو ماب یکل هتسخ کراره ردرشسمچا نبرارهز هسا

 یراضراعم بوب منوط هنکوا هسک كد هنآور دشت !بارخزیرادوراد هجر دیار ووظ

 بوپماکید یرلکب كنرف یدلوا شومان بیپ دردیشلک هلوا بلا غ هل هلح هنیرزوا
 قاب دم ودوجووب در و وقروق هژردلدکی هلدا كر" دوخ اب ر رشم ر وکی زمکنج مز صخشرب
 هرعاخالو شوخ هسروغارب كرر کا مانوق هلنتلا هرمنق بوراو نیرابهله سو دن ابن درف

 ارز ك رک ك لک ننقح كرانا هرکصندنارولوا هچ هژینقرانسروکیرانب خراب ل نیا
 هژبنقراصحر افکروپاط ندمآ رایدتبارارقهنب رزوازوسوو درزاص جاف تاکروت رول هدرره

 نیراسوکو لیطراسک اضرافک هل هسوص تیالصو تمده رنوکرازاب عرب نوا كل والا ت

 چ. ندر انک قور لنتقو لشو بولک هلیراس وکعم یال قرەلاج نراسوف او رفنو

 یدروک یسورایا تانرکسعو ثلنیرابرع هرهخذ ند هزر االغ لوا راب دوف هری

 هنساقب كر” هکراب ا ادنو رابدپ د رمب هلکر ا هبرع هکمروتوک یلهاهعلق بوروک ینارفاک

 بورا ندنلدرا لنرلکدنک بوقمح ندهعلق ر راکرآ بوروط شاب رضاح یم ةسوک :
 هرروضح كاثي راکب بولک هرچا ماقلاب یک س عو هم خذ ندفر ba نوع یا

 ندزو هفمط) تاب کد قو لا دحو اتحهدار اردرکسعهلوقم هنر کسع هو راب دراو

 نیاتفاض هلو راق یتا« کت دنور کی دسر ارس کدو < هللا دم ردرل شاک ترانس

 هرهخذ هب هعلقهسانآ رابو وط رابدلس هدارمب تا تا كاا وا ل ىديد رانو سلا

 هدەعلقود یدرغاح ا اب یرابحم و طاشاد نسح كعب راب دید یدزم ه بک رگسعو

 ٠ نس هلج یری ارایددردراو بوط فی هزوب ثلجوکو گلو یدپدردراو بوط ر دقه
 ۳۱۱ ا نشتآ افزا فا ناکلکح یا تانک وبا رشا
 تور نلوطیزاب وط هلح شم یدیدزس هنایرغوط هنعاکتسعج گارافک ند روخوارم

 حورشم هجو العد یدتیاعد بولبقز سما تعکر ییا هملا یمومیأشس اب رلپ دلو | رطتتم

 هنوررآفکی راک هپ هزرا نیمز بور و شتآ هرادیط هل هرکعوه وط كو ادا ززوا
 نورو|بوط ینحوا نکرزوتا هلار اک تزود لار هدأ .دروراد دلس یراق دار خواهم بورك

 لو صبور دلزار داح هر کبصذ رقرلوا فتو مباص سوفت كىس هصنو ی دشا كلا

 بوک وص قرو راپا كنج لم كد هماش خا بوقیجرایراغرایداوا هدرا كام
 ناار فرم کرک ولکالارق سودا دره یراکورافک بوق هن هقایواونکس
 ۱ زاب دید نوساوا ترم عبحوم هلاع ارق نس هل بوممرو ناما هراذ و یدع! یدلپا

 ۳۳ ی ۲ ۲ زیرا یا ۱
 هرصاحمءا تارا درک هسد زتمنوژ دراو طور دینوک ماقتن | یرزس ءنوکیدتیالارق
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 كاتا نح بوط یتلبا ی هتک یرودمآ علق ر کراب نا یاوط لس شل
 یرج گپ ناب ی وایدنجح یدکس هنسامرا نکمسو قدروا هنغاخ واز ناش از

 مع یبا نزرف لعب ید ازلض, هی هسک اما داف هز هظواكاناغارمسیناخا ۳

 لدب رص بت هک دو و شتآ لدو ریس لج یهاکب ورق نذر قلا یولپووط

 توام زك فز وبا هلی هرمخذاتسا ن ر ج ًامدقم يدرولوا ناز راو شکه علف

 نیس کت وه یسافان وئدنشعا فیمها هغاجوا اره هل | رتفد:شرازوکوا بو وقیلا

 بود |تژوشوم مجیناپعا اسا نس یدلک هی هعلق  رافکنوخ رادرشیراخ لاسزا

 مزال هزب یدوش ر ولوا هسنبا تیافکی دز مه ويجد قوپ جایتحا هبوصراو توراپ هچرک

 ندنغابوا یرجیابر دیک دار غو دکعبمالعا یاوح نی دقاق نود ارهلردبم نالوا
 ۰ ندرابزاغ تحرس یدنلوا نییعت دج اود چ, ندرایتساپ هطوا نکں د گزک مآ ید
 1 نی رغوا بول هنن یوانتسابهنطوا یدروابپ دره تقی خوام هک یرف

 هد ارشلر شۆك ۳ درود دش ولقتسنادن |بوسود ناونکس كد هخاص یا لّقمح ند وقف

 نوزایرابونکمفیاتماب نسح نو شل ادعب درا درسیدلپام داراب لااا
 فابدر وک زاچوا شوق شلوا هرصاح هعلق ن ولك ران یداللوت و هژوب ن زوا قمراو یخدزب

 روصخ یدتلباورگ |شوتکم تر وصلیببت هنج+هرق بولاق هدراونسرابثساب مطوا
 وا فک هدف ر طوب هعاق لاوخا وابدلوا لئ دما رولک هزعدا دمارا د رس ب ومشوا ارانلوا

 مط .وفاراب راغ دلوا م دیرنم کرارا وب د بوروا بوطزواجم ندکیب هرأصح نوکر ره "تن

 تل ایسا هن رره اسان ن نسجو ی درار دیا دسنم نیراک کره ل ةمر دلو ط نیر ابازخ
 ا اوبحو راب نخل دن نده وری راز زاغ ومشاق 2 وبق ر دقهتفه ریامدقنمیدرربو

 نددکا | دنا لڅ زافکم رکبص نان یدلوارداف هغلا ن زاومحو لد راک کر زکراقج حد

 ودق كىي یا نوط شیوراپدزووق سشیزتم هدرا ترود نوا هار زس هقایراوت کش ب وک

 ةښززوا بنوملتساب عمر دلوط هبا زاس نسب وص قرب هلاعب یدبشلاق اتساقب رم زدسع

 لیدر دلو ط هما نودوا نوزوآ ینا ںوب وتراتپساکپ ند هعلقو راپد هو دراهنل ندقوبح

 یربوکرهر وکدنضرم كق دو راپدلخاب هی هسا كوس بو رووتک هنتساب قدنخ مامن

 بولوا ر دقك درو مدآ یکایک ی راک د هبزع اهنا یرللوراو ماج لنافلق بوز ود
 لاکنح روع یبا لکرلک هشیدهعلق ماغ یدرنود یراو تلر کت رالوزاو لواهنک.در ۳

 بوک نوک قرق هښرز وا تان وب هبجب | تکرح یز وک کا بو دشلپا کح هیههلقلن
 كل حوکریدردنوک هفق ایی زاب | دف ج اق رپ تاب نشح نبدنلاص هبوص یږ وک ژ ونه

 نالواننرز واږایدروا ښت اا طم نکیالباوخ تسمرسراقکبراو هچیکهن ۱ هنس

 رارکن اٿس اب نسحمدقا ندن ورادرسزا دا نتسا ینلواداب رلتع اسرپیرب وكلت اراک

 هک از سکرک کلک كد هراونکسیرابتملا هکیدردزوکهرادرس هلا هند هرق ف زات یوم

 ناوە رص لا خد رب سر کن دلا هعلق الاوهلوا لصاحبلق توق هرکس نالوازوصخ

 یزید زالوا هدراونک س پو قیچ ندو نو ر غوا یخ دروبززمیدمشیدرسرهاو

1 ۳۷ 
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 :وییاط هددا ارغا نوا هرکص ندنواشم آدرس ی دزآوهرادرسع ؟لکساویدلایرامشساب

 .یدربو همان نل اسقسا و د زر وشنب هدادمآ شنود تودیارزقم یک هنر زوآ
 هي اشسا نسح یوتکماهنت ید رکو را هک هرق ب ولاقهدرا وتکسو کر ابثم اب هطوا
 هرکصت دنبسحت و شزاونرفاو بو و. دزاب ب وتکم رخا لق دل وا مولعم یوې قم یدراو
 كناشلا يطمرادرس ب وليا ناوب د یمن رب ایدلبآ جرد نسانعمزوبنز وا قم راو ی دزب

 قاب هنلو نیدندلکوک ناج ب واض كچرک قلی دتوقوا هلا مرکو دی ونکم
 رام یارب رافکبدترایدرودرطقنمهنس هلک الضار ؟سع ب ولوا مدق تب اب و داں

 یخد یرب وکر بور داود نوک یهرکبیبرلل وب ناجم رارکتیدنابیزپوکنوج
 یدتبانییعت یرابزاغجاق رب اسا نسح رایدلاص هیوضندنناب هښ اط رابدږاب
 لیعالم نالوا لنرزوا ب وکج و رايدر ونکی رب حوا بولغا ناغروا هلاکت حر هلا مخک
 هنخر ناغکی دویزاب ذل وا ق رغ ب ولیکو د هپ وص نقدی ود رل رفاکراپ دلا هنأب هعلق ها
 هکر اب نلناف نوکهدرزوآ ید یس هتک ںیلپ یشزز وا ب و ایایکن دماج اعر یدل وا

 یدربک مدارز و هنا بور د انشای وص قوپ لعب هيم ا
 رافک نور دنوم لیکن الوا تل ءزنقاا نسحراپدشیا كانم ملت همدان بو
 هدارفا ینوتسا رافک لک دروس نوروتک اهن ین راد یادیکر ۹ رک

 ڭدەب لس کر دیدنی دنیاتاب نسحیدریوربخ یتغب نوا نوچیکا كالن تب ا

 ناوج رديف تاورخو راج هدزنب ردسع ردند هفت اط كل رس هلجرللد نانلآ
 لزپرکسعر اب ب وتوداس اب ززاعا ارغ وا هس اب هع د دردر هلد اش ر وراح هکید رو

 یلد ر لوا بوراقجنا كعبی دی دردراوراش كس ز رون وا یریغن دت اورخ لقدروص دل

 نیراتنابو كروتوک رش طاش نسح یدلپوسیک كنا داوا یدتیا لاوس بودر ونک
 یووفاج اغار # هرفیساغا لشد هرکص) دکد تا تراثا لا ناکشآوب د تاک
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 ندنآیروخ | ریسرازومسب ورکا ,یللازو نالوا هد هعلق یر ویر او 45: دپ د۵حأیمت

 مدزسوند نرولکه دراب ور ارام یاد ك یب هلی تبون ر هد هتک واوردراج اتوب وروگ
 بوغارردراو قازراو لامردقونو مدآر دق كنب الا مشاواولوقاشاپ بوک ن دک ج وک .

 قوجزتصان فی دنلا هعلقهد زك ارا كرس نكل مرلبا طح راهسلا ىف هملق اما مایک
 نن ورکمردراو كرو" كس زوتواو ت ورابوردراو ه ریځذ قلب رب هد هعلقووردرا و مدآ
 یدلیارم | هکمردلوای زسیدمشزم اتساد :وزسلبا لاحر ندنرز واز وب بور الشيق

 | وخ ربخ موی ککیدروکع لبا دازآی زسردراو هارت ترهغمدل و انام نب
 نزوای ماع كاسا درع هرق یدردنوک بو دیآ ےہ د وب دتل وس هزکبراطاض

 هنر ارکسع 4چھ اوکه هبا یک ور و ك منا ضایبرا دقمرر هر للا ك رفاکی با لوا بو دیا

 مال رفرایدج العا یلا وحا بو او هلارق سو دن انندرف ید نارو زم ی دردن وک
 رقنم وآ نمک دمت س ًارلاوحا یدل اف لئرمح هد راطتنا عال طا هنس هجو تولوا اتم

 هلکز رس هکیدل وارهاطزاوآ و ندنف رط رافک یرعت نوک رر هدا ۱ وباشاد دع وش وو

 يداوڪ
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 یش را د رس 7 ارام را ی نام ار آبوطردراو ریاوج

 كيا دخ دج یدنود بوممالا هع اة و یدلزوب لنملاد ارغب شوت سوااتماب نتیح
 ثسکیا هتشیا یدردن وک کر یثهز زيرا درس مپ شب واتسا گان اساد ر دج یساتساد نیدوب ی

 ٌرعرکسع هلج تدوراقو نراپ راد دیدورایدوق هک هنسوشسرقهعلقون د ینابخد
 نیل وب هلق كلارق لکی دنکبواپزوب زکیرا درس سرو ایط هک سر واک توپ
 اس رفا كع | فاز هلجیرازس ردمدآدت اعم فیکل هاریاساب نسخ كلوا صالح

 نوتسوا نراپ ردراو یآمأو دمع تالارق هر اقبج هتمالسیزتنامو یزکتساب بوی اب

 سو (فسی از انار رخ ۰ کا هو و نام ان هک اکش ا م و غاب

ieبول: تموم زاها اع هم ی رلد در  

 یلدا نا A jA lis ادرس یدلوالک شم لاو

 رس شام rr EN زاغیآیدننا لق ی و
 ۲1 ۱ شام لیس وا ج ندنس هرغباب كرب ءاکو ند راشم اب لوازم | تعص نرنعردراق

 زاذآ هب هعلقز ندر وص یی دلوا م , ررؤتک نرخ مک ںودنوک یر هج هرو 39 ریالی
 بو ایقمژبر ۲ ولوای کر انآ هسر وپ هنلوقشدارب نامه نولو ی ىدناقنوجا

 ایت هراءاسنآ كن هفلقاما ردهنلو قحو هس ر غو امالا نیدزمالواهدقتباث

 لاعت قحر کنج مالا بوکود نوکردقءاتسا مهار کردوبکرر دراو لباد چات ەنغج بنتا

 یدلوارسیم یف لعد ی دید نو سلوا فقو 4ب ںونم “هن ںم هسر دبا رسوم ینقف

 یلئوالا میر راک اهرافکیخدرب و همجشود هرفاک نالوا فقو هب انا ناطا یټ لوا هکردوحرم

 یراترضحابینارورس یدلپا هرصاح بواک یس چیت دالو ك زمر غیب یس هک ی یکی نوا
 ندرتج رەکر د دما ی دینما نالوا ۲ وص هد هک وب هنت رح هج کرک داك نوع ات رە

 ندةرشط هدرکب دید هللا هربا بورونک ی دع كن ملک ماش حاره کون ید یر هلو ای آ بیر

 كاع حل ههعدر ر شاق مدآ قوج هزهد هعلق کرانا ندروغوار نوط ناب یکن ا قر ةراقک

 ندنغب ربلا هعلق هکمر دیااخر ن دلاعت نحو ردبار وپطهبلات رخ هنتمرح یندرثس سا

 لسنم قلخ کدی درا همم ل مک لت مالس ب وکح راب ولد یرگسهراسک اح رافکیوهع

 ارز كمرو باوحالصا هرذاک نرغاجندسد زیم هکیدیدو ابو لاف شزواپ بول

 09 8 ر دند هععممطو وما ك غا لمم «هلاغ یولعم بول وا ب بک ناتا

 مار لیوج لکدبد نوئود هیوصیرلت الوا هسکر هکیرولوا نکمو گ رتسوک

 ینس م نوکیدیلاساب نسحیدید رو دنوکبوط کهاز کیمه بولکوراپآ یشابیرح ِ

 . ی و طر وهشم هلکی دی وط لبلپ لب اقم هراساب بوراو ین دلوانوتکتسار هل کشیا
 نسح رایدنک كر نبا س یو ودهشع ون رهز راک یدسود هی وس ید یسکیا لقدا

: e > زکراساب یراکدزتسو وکر انوعل شما aan 
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 ا عقاوبوراوهلا O دوو مسلم شاوباکآاتساد

 ۲ ۹ هژنویوکنآب نوا هسررونکل در ند هعاق گره پواکهبضخرپد رب

 یدنرا كنوکلوا شابنام كس ره ندمآز ایدلوا ردات یلاعتهللا نوعد واد شا ںوج وح

 هلنتقو هلیواراپ ری هجوت هنفرط نارموقراو سوه دامب واکه هنکرح رافکرکشلحایصل |«

 نوعامزاب دنوڈ هورک هو رک یدلر وق یررداج بولک ی مارغا و یراب الا شابت امك سره
 یدروُیروک ه دنس هلم یاب هننز وک ایوک ماللسارکسعهکی ناکه لارو رغو تمظحررویرم

 راځ ےب ند هرینف و راب دشلیوس بروتک هیاتر وا یلاوحا هلج بو دیا نارید مع عر نادر

 مدمر کدو یک زا نلمرع نونلغآ لارق سو دن ان درف یدل وار داق هسکر هکمرو

 : نیس ین نسو کم نسر دایوس هن کروت اب ی دردرار رتسسوک ماف هسڈلیوسزوسورګا هکرانره

 زی گور ناد یی قوت درا نم سن لا گان وا
 ردزآمزسرق هاج وا نس مدسک نیراهنسک هن واتساپ وللب بو دیا گنح نامزر قوب هلا

 رو TE دخل هقفاب ري

 نشط ام a وابدا م زا هلکی اب خه بوریک هراسیزتمزس لکچوریک ك دمنا

 یدم نوطو راف هز ۳ یدتکناوتکس رد رادرس بورد وکم دا هندناج راصحرار کت

 رکندا ٍ مالی ه رس رددوح وهل ول ارق یدب كدلک هر ور e طع ییازب

 مزس كړو ن ر اصح كلارقر دشبف هرکص ندمش رولوا قا هسیا تم دخ هزکهاش دای

 . روض هزکیلقربالصا رکی دیکب وقیچ نساو غاصردقیب یلان> لک دادماو هریخذ ندرو
 ند ةهلق ی لیا ز اسود كرو 'باوجولاب هز تابا مرکو ی داب وسزوسر فاو هلتیالموردراک
 ی رگسع ردق و ك راز یدنکد 4 ر لب مس ۵ رال رای دی نط هکنفتوعلم بوزتسوک اق

 است یراصحوهثرافعض هسبا)رروباوجریدعشرک اور دشمشودهفوخ بوروک
 کید : ینعضو و كنقلخ 4علق بونود یدبشلک نوجا هیرح و در للدهن یلکح نیا

 یدید | اكبا لتف یسهلج بل یهعلقو مابا شور ون راب بولک هبضخ ابن 8

 وص بت ۱۱ ی یک دق ناف رت نوط هژینقراصحرب رافک ركشا موه

 یرابک ی راق دپ اب هد هرقو یدیا واش اراضحاراهیباطوز ایر وک هل هلیح عاونالنرزوا
 لدندورجگاورابدتنا همش هد نوسم اقهدرارداعدسکروا دب شو روب بولا ص هو ص چد

 یژب بولک كرت کا ع

 شنا هوط نالفردراش که غلا لداتسا نسحزاب در دز ریس اقل وانا سم نسر ووکو کرا

 یدنود هر ورک ی سکبا رابدت بول هناشنیدپد یزسع هروک ك دیا
 . هندب يکرهویدزاب رفاک ی یادف یدگندرس زول زکس كس یا بوکح م ا تباغ لارق

 ود ی هدبآتكملع هبرق هراب ق رفهرهر ود فال ااا

 نوحاتساب تک OT ۳ یترایدجا رفت

 نسل وط كن هعلقو شرق ەر كج هلکر اکو اسا نسح یدلاصهیوصیرابکرامک

 بو رضاج هثنابی رک تمه جو اه بور دلو ها اهجاصویدوقراپ د وط رک لا ترا

 راد



 دز.( كجشرا نت لفوجر فکر زاغیا تور ااا رو ره گدلاحم کت

 ندنفطلو دنکلافت قح ملا داف هنتفر ات هیززو السا لارافکهکرا ودار لمزب تش رف

 رراتلوا ملا |كىنو تنو روط هنارلد هش برخوال لیدیزس من وکرز نني لقت لزا ۱

 شانرضامەدزبلۆقوال وقرکب رترهرد دیعسوزپ رغ ل زخآ وامن درعزلپ زاسغودیهس +

 كەر ,د زاد رملکدیر و ره : رافکح كر یطابهم هللا كنج تاوداو كن و بول بولوا

 هژدرررابز سغهلج ندنآ یدلباصرصو مود هدلکت سار یر ار نوی کرد نیما.
 قحوكماو ایمن ین لغو قوفحو لالما . 1 هلی کراقحاولو میاونو

 ناف و دیع 5 راتھرام هرکصت کیت | لادن و یو وتو کو تام راب

 ةنلوانآ یخ رک عج هداض# ذبص رعد | نا و ۳۷ کای وان زوالاونم

 زایز اغرکدصتدن درارقو لوقم راهلباثنج هاو بویقرو هن اکدب یو دع یار و نصحید

 رای دلوا تبا لنراماتقم کن النشا شم هرکو ااو هم ولر بولوا تاقلایوق

 رات دلوط هراس و تم هل اواقا رب حوف حوف بو رکن نش وجو هبچ هلا هتک ی درافکن نو زط

 هنوط ت تراتسا هودلا ھم رغا یر جاب ,مص بولو طرا لک ندرس ی ادغ هولنکلواوت

 قاب قرق لشاب یسورفراونکسیدلک هنکرح نامز و نیمز نشر ض ت دتر اب رشا شتآ

 ندفرطنرودزافکرکشل بقعردیدلپار ارقان هطوا یایروچدوجبآ وک ندزاود

 یرلک یار ضاحم دقم هد ورع | علق لوا برق هپ هعلق مام اب دروب یزابکب ودا موجه

 نوروارار هیوص یتکوند ترا نیک راک بره یلاحت هللا نوبت راک :وشآ هرابوط

 یراسفن بولوکوت یرلل ب ك 2ر وکلا حدر افك ى دل ا قر غ: وص هلبا لیعالمنالواهدنحم |

 مالسا تارغ واد یژیارور قم 3 یوامو ندلای هلهاح ت هو کوب

 هنیرالکوکندسانن نوع تادهکسارهوفودزارب بوروڪ وجه هلا ماحدزاو تزنکوب

 فینم ولا صرح بو روطوتسرقهم السار کسعاشاب نسحرملدرز و لاعز د لق دلوایراط
 ردینوک ت يجو تربغمرانالسوا بودباةاکضیرغو تازغیارغا هعساوگلاتقلا لم

 هزایکح هینب درولواروهقمرس اخو احرافک ی بش كلوا م دق تا تعاسر گر اوز

 نزب دنیرا ابو نابو ناب مرد نرکتوغ خد نی رها ےہ ۇر که لکمتا صورت, تزاون
 بوروط شا رضا یکنآ مضر رره یر رهت ولو طور دی یاپا ناب قوا دف ییاعت هلل هلو

 اغآرفسناپ رچکبرادرسو نالجا زسلار راد دلبا شاوص مع اذکن وز هبسلق

 ی دنیا نایاب ی یس نوحاادما OE 6و ئر راصخ ی الا وریز زد

 ندهعلقردشل و راهتشا بواوااس | هرکص یدپایئاب نا دم لو غارفسر هرم 1

 هنارب:تاح یتعالم ورکه ویک وات زا شفهرار تم هم نافکن اشن تشهد بوط ناللشا

 وینو لبط "«زآواو لاینط باب زایوه یاهو ناووآكذجیادصو تبص یدردنوک
 هب هبترمر كنج ها هرعاو كنها عر كانفتو بوط هقعاص رور شوش هعشعشو

 عام بولوان 1 را ناجسآو ںیمز هکیدراو
 لصاملو تسایق هدر را سا

es الم اناما تفه ندندا دتا شاوصو ت ج /
 بوو نار 

‘i! 



IF; 
 قلثوفهبق ییا ندنفرط ا را رک 1

 بولودیزو و كراغک ی دلبق یرابیرابتیانعهرخ الان بولوارژوا لادحو یلدا دهنتفو ۱

 بوترط هبو زا جویی دلو ناشنوماتیرفاکرذق كر کس نواو نانشیرب یزاتنسچج 1

 دوهچ لوا یشاپیٍوط ماناغادجاهرف هجاراپ د را هنیررو ابراز کیت

 قافوص یاو ص یرانیعج پویلیاطح لات هللا نذاب بوط یکی كلبا باتو هنیجالم ۱

 راس كي زوو یدلوادرههرکص بوایروا طا كنت ی ثادترفاب ا ۱ یدردب لا

 بوک: دعب اا : نس>هلجراپ زاغهرکصندقدلوا رخ اک ارحم ییا نوعلم ر ؛یحاص

 فیسحترازه بوزتسوک تافتلاو شزاون هنس لج یخ لواراي دتیازخداب ڭرابموراپ دیو لا ,
 یرللکوکب وایچ [یزوکثر :زاغ هرکصت دنس هکرعم شیرو هو لپ دل اع در خوراش رذآو ,

 رابدلوا بلقل ی ود یکردنکسا سی ورک دلوا |: از ندنواملق رافکت یاهمو ی دلواهداشک ۱

 یلوتبسم هنبلق كرافک تهشخو فود ورا دلم ابهکم !اجروب درللبا شورورار کت نافکو
 هداج مطعم روما هل اوقموت نوحه لپ دمای اما لقا هشن ورو عد د نمفرلاعت دیا ن وعد ب رولوا

 بلقلا تأت وموو دوجود :رغناب ر هکد وو » لم نادراک هل ووولقاع نالوا رک شع یاو شیب

 هلا یتبه تست بودی | داهمعا 4۶ )وقو دافعا هغلعف ى جد رکسع نانلو نانا هکر نکرکردأم

 هد هقیض تافوا هلی همر وک ت عاصمر هللا هلک ق افت او ب ی راتع اش

 هست یخ رط ù زوای وجم كل يقنممفنا يح برو ردندنامپم و !تابث ب وراص

 شامام هرکصندزیزاسک انرافکت روش مر دراو تل افنوج نکال ا اوف انس

 نوا ناو لول تووشممدوم ما ارس بو دپا توعدیرلکبسو كز تدرفو ۱

 هنقلخ هعاف قس رازو )رثسوکود هسرولکیرکیبج کر رولوا نویز قل هل قلحا نکل

r aنکشلند !ندنوکیراپوط نی دلزوپر  
 وم وق هنیز مدآ یزب كروب هدور چا قسر دلاق یرایوطز بی دمی دتبا ناو عود یکاےھنلام
 . زسروطررولکی کی راک د ةشیا هد هسیخو یراتنټ هک هر یرزوا ندراون کس ئر کس ع ك روو
 یراپوطهدابز نییکلوا هکر ذوب یلوا ن امهر دوال دزجلاح مزب نک اکهعاقارزز مارو و وم رک

 ۱ لس نفاق شروط بیش بودب افت اید ایمر دح ازوکالصا لا هاوح
 .هداسیکهساط نوبل اقر !ندراراود گن هعلخراپ دنلوارات اونا اب وز

 مارق مالیما تازغنکت یدلوارارهکاخ هسیا زا اهن اید راک هنلکشب یرانغب قارب

 اما یدیارارایقنرلکلد گرابصحورا رايب 7 یربکد کن الہ زدنوگ بودیا ما

 هنسکق وچ هلن ۱بوطیلاونلا لع بويعا ك سک | یخد هک دزرت رک یقین آ زدوکرافک

 ان نسج بولوا برق هکقک و د ینوراپ كن هعلق ه دان اب توراپ ږی دت یدر ولوا دی
 مد هز اتهبچیدننارا دز دوی دنیا تروشم لباب وب بو دیا توعد یرادز دو یاب وط
 .نوئلوا سیم هلکدیدردنک# قلوا تورابژدرو چ کک تیز ه ام یدل ا ندرافک
 ۱ تورابزکیا ینالغوا یم گرجا نوزوا لنکولپ اغا شب ند رار ھ کب نالوا هد هطفاح

 كركر داس نوا حر هوکو تیوکررراو مراهم لنفوب بواکورلپا ی ںی نل شبا ہد هن ان

 یسریا



 e نا قاری كیدز رب هلن واواندنجاغا ياو یشوآ

 ا 9 E رف و نر وا دارم نوکرهویدتلوا

 ات ندنراملغوا جا كن اعيان ن نسج کر مرکصت لشد ورو را دکر اکد یم نا هر القاع

 كروي یدلرا عوج صا ندوبق نبرغوا بوجات نالغوایرالمکیی دارا ۱
 یسحهنکد اش درلردبا مالعا هتمشد یل اوحا هعلف توئود هب اوج

 یرنلرو ا دقنهغلآ لدویدریو لست هرابزاغو درو ار وکی را دن كران ا كلوا

aرفاک جاف ر بو  eyیدایدما بودر وتکهلدا تون اس اب نس> رابدر  

 لارقیدلرا لق یر لک داپ وس بود لب یی دشلوب هژکلارق بو راوم در دنوکدآناتن

 تصرف نامهردزا ی یز هربخ ذامار دقوح مدآ تب ام زرا بب لقدروص ی دلعزکشسع هرات

 هدرزکد روک كن ملک ند ورم ازب اتساب نسحرارکنراتشید گر وا یراب وطر یا
 راز دی شیمحم كس ز 28 وائ وک كب ۱3م دا لوس ودر دام مور
 یک رسا يلوا هباارع هرقهرکصت دکدشا ترأشم | نکیسک نراتسایطا نا اغ اراپدد

 بول لا الجو .د مربا لتقف نن یولتو ینداغا ار شیا سش ماتتا ماعم

 اتساب یالغوا یکیا لوا مدراتروقنب ید یراربس ا یواع درس  بور وک هيا

 نالوا هد ر اوتکس ارزرل ا لشق کلوار هملپ وس ینغلت وز كنەعلق ەكى در دوکه ادبسق

 ندورخار وند هرشطرلزآ یدنلواق فتا ید هلبا یرکسعراوی دلکمدآن درکسع

 تلو یرکسعراج نالوا هدو اوو درک رک) هسا نوش یزس یخ دزادزس بوقح

 هد هعاق نو سوا لفاغ هلت ماللیس ننن هلا ارق ی دما ر دمکر واک مدارک رب هد هکر جواها

 یورو كغ زابرادقمر هنر الا بود نوسنیا تکرح نوک اکاردراو تور 2 3

 هرکمصن كن رادو خ2 نیک دیدار ق یلاوحا هل بوراو یخ درا وسا ید وملابس

 هرکبصن رمظض» نزوا تداعیدرد زاب ںوۃکماباطخ نادرسیو روتکفتاک ا

 ی ںیاررا دقمرب زغور اپ رفا وزع رکسع یلاعذ هلل رمل ا بو ردن وک ب ونک م ہت موق | ن دتورو

 رقاوزم هرشذورولب اب تورابراسطنق کیا نوکره ند هل بح رهوکو ترک ں الق ندرفاک
 تقولوا یخدزس ب وشلرەخ هل اراداردراورف امن اهظرکسعراحم تراه زتپ ناکیاریآ حوا

 مرشط یف الغوا یکی مان نادنخو ناعنک میدلسپهنیپ لغوا ندنحوک نوا كلک

 یغیدلوا رورا و یتغلطح كت هعلق هلا ا فح هم وق راج مدردنوک

 یخدرانلغواو م دلر وا ورد كلك ب وجاف لق دلوب تصرفهن يول وس ف الدیرلکدلردو

 یدوارد کرک را هس ردن اا یرارفاک و د قدلوادترم بوقمح دنتروصرارق

 رخ هز ناعنکو نادنخو نس هنلیا یس هکیشرا لتقول وا بولوا ر ضار

 . هپ هک یلطارب ولرم نکا سلاو هی مالدا نوک اک ها ردوتک

 هرفو یدو هنا لی اف اتبعر رانا ںیم دد موم هی دزوا تون وق

 بولو, کلو عاب اا كرا اهکس ی وتم ون یدشا توعدیل دن

N 



 .هکمرونکب ور دلاق یرکسع نس هراو هرادرص بوعمروط نآرب نشو هتلرا هنر ادرس ۳۴
 یبونکم بوقح ندوبق نیرغوا ها سابل بسانم یخدرورزم ی دللووب درس تابا یس

 یا تەنیا ندابیدتک ناونکسو دنکویدقارب بوزب .دنشلو نومأس نا بسانمو

 .یونکمیوکوس راب .دل وب ییا تدابم لوا بوک قفاوم هر دقت یزید دب كاتا

 رولبیکنکردمک راشمردنوکا نادرس ندور ؟درو وک بوروکم هلارف یر غوط راکد

 لوا 1 یگدروکالق دلوا مولعم یعوپفم رابدوقوا بوحآ بود دوشم رتسودهک ی دلوا لاح هن

 كنتم دخ هز ناتسىس رای درونکیرانلغوا بود لوبا هیر ه)عراشءا | رسو ەماحرا دلغوا

 تاسیدلسب ندکحوک یزبناعنکز عرو نآدنخرع <رب ی دراناراپدیدرد هن ر زگیداز گیدپآ

 هدورگایدلکز سوساجمزررب دید ك درک هشنید زمان هسق دلوا نام زن ؟!یدشا

 ر دکجرک توا زا الغواراب دروص وب در دیمکح رکی تر کود تورا فیرحرب یو: توراب
 زایدو و هدالح و د یدلوا مولعمرکب یلکهین کی دمشع در دو تورا هز زسا وايد د

 اتا نیسح درا هقاب بورغاح وراي کېدو ترق رقذب دعلف بوسک ا یتدڭسکنا

 دتا ین كک دردنوک مرادرس یاب ك راتلغوا ناعنک ها نا یخ لا اسان

 اب دشلوکرابتخا ناکدروک یتا گرانلغوا ىلخەعلقە رکو ی دنا لاوحاو یدلت وط

 هلمطناسواغارعرانلغوا تب اوورامارایدننا نیس هنس هلبح هناوکح كناتمابنسحو
 ارح ك راف اغار ع بوراوزر تما لوایدنلوا لقب ایز وس كرار نانلا قالا
 یرلک دلیوسهلارق یکیدرپو ربخوب د یدر دنوک سوصاج نالغوا کیا اتساپ نزوا لوا
 نایدقرد نزوا لاونموب یس هصق بوتکم یدنلوا بلصوشرق هب هعاقو لتق وانلغوآ نوک
 AE درصد فلمخ تیاوراما رب یدو ص قم كلج فلا ی وک ش س درع رع یسک

 هدهعلق هصکو ی دا بو دیا توعد یزاظباضو ی ركي هلا یاس رک

 یدرلنا كلبارضاح نوچ اتالنٿ ننامز تراشا هسیا راو كفل وبوط رذ3 هر

 بور,وشتآ هراپوط هلبا كناباک هعفد حوا نالیللا فص: هکر ایدلوا یضاح بوب د هلون
 هنس هقرا تا بوملکلرارفاکش وخرسزاب دا راهطای یه هامون هل
 هزنقش اب نسح نور طوب ابد روط قرم هنفرط ترودوب NS لصاورا راک

 هر هزو بولاف نت یسکبا یدپامدآینغم ة لهاو بورغأج د یدنفان زامعتسیراد زت زتفد

 زککبدایا لاسراهز هو اب سوت N یویرغمیدردزاب بوئخمو

 تک کن سکه توران و نوتلا زوم وهشااغانالفیرصکب یللازوبحوآ ۱

 ۱ 9 بی شر فن هنود تامسکیرا طنفزویو
 هربخذ للبر ارز ید مغو زمجایتحا نکارس شع |فطا یدلو| لاد هپ هعاق یلاعف

 O lee نءرکسعروالدر دۆڭ ييزو واوردراورتتور او

 بولکیرحس هلروبب لاسرا بول شوقر کس ءرارب ین دفر دق كب, شی نوا هبا دخ رکا
 كنا یرکسع ,o زس وتو لتحار بویمرک هنجز رکو دنکورل هشيرآ

 هی دا كنف ر ھت تم هک ره یل هوا هرصاح هعلق ردرذسود یمدق مزب ی راکبراج

 4 دما



 يبز رولو نالو ۳ ك راگروزمزر دل وز 3 سا هد نشو ایم

 7 E بیت ورو ورب ر 9 نت مرا ا

 شوم و  نداعدربخ نمزب تصرف هاش نا ردقو قدنخ ه دنفا ارطایرار ماطزوب ا :

 یلارقهلت راد وابا یارک ییا کا وا هدقان قم ن

 گراد جد مدایبا نکل راب لوا دمی بوک هلارلدنمدرد یلاعت هللارمآ اب را حبا ل تق

 بوملرپم بو ا ! ماو د هلوارس مر فظل رق کرد دیمار دشفلوا لا را هد ات عنصر بوتلو

 وقسوماس یدتسا مدآرولس ل درن ندرع هرف نوراص مهشمو م مضو هيه سگ یلطا ۱

 شونکمبور ورا هبخ ارم :.یلاو نوتلازوب, بوو 5 هنممهگیرف یصخعشز راو د نانع

 م رردنوک هرزویتسب ب وراقمح هرشلپ كود ینا مي ارس د قارب هنسودروارافک

 اكس زجشرپا كد هبوک نوا شرایدروک نرد دن ق الشیقرافکور در دک لاح هعاق نخر در 9و

eندزغاو درلپ درون لنوو ڭمرمکەلار دقو .هسرروص بوتکم نس  

 نسهلیوس
 یخدلوا یدننا ماعت ود نس هملیوس یتلاوحادورعم بونکم هسرردرا لوس نالوا

 حابصی دتکی هر خو ط هب ەر ف دوغاپ ناتساتروآ لو نوتکم هک یدلواهزاو ور بوو والا

لها هکیدروکی دلا ب ولو تلو لوتکمرقاکو ار ۰
 بوروتووکهلار ةیرغوطر دییوتکم م السا 

 ر 3 یاوتکم رگیا هلتساه لا بودبادوعه هتب رزوآ نکراقح ندورجا وو

 یدارا ضرع هلن وبمآ تحاصم غوردهد یدنیارارف کیا لوغشم انب م دلا بوک

 قوجلنیا )شهرک 9 ادرصاتساب نسح ند علق ی دغاکو یدح یوتکم بروتک ناجرت

 لارفناکرلرا م ما هلاره ارد یموہفم بو دمک هپا منتو د راغوقوا ناکتسآ اوا

 رظزتسودم دو ی دار روی دنآبروشم كباب 2 توعد فرذو بورآو ةت ربح

 هرکصت دمت یدق>ح یدک هسا یدید هن ی دمشمر ورخ شن اا هز اف

 تودیآ منی ږیرار داح - نوکون هکردوب یوا یدتبا سو دن اندر لاک درد گیرد دی

 یس هلج نوروتک ا ls ميطع ی نزابوزو هرردکح قدنخ تدنفار طا

 یدلراتیاعر م هنرونکر وتکمو زو هنس وکو د هبسرولک هزیرزوا كر هرکصندنازونارق

 ك ود یدکر سایز سوت سرق یدرولوالکشم لاح هسم کل بوتکموپ

 EE گرا فک اشسا نسح یدنلواا دن هغمرو قدمخ بوټ را 3

 تو بوزغاح ور رایدرونک بووطرف اک ييآ یدوفدآ هغلالو

 یلاوحا بوتکمیدنلپوس وبد ردیبرغوط كزوس م نوکر دقوچ زنسود مزبهدرک ار
 یمججر که اا د نسح یدید یدجاف بوغار قرلرداح ىركسعرا خوى درۆ رخ 3

 یدروبص لاڪ ا را رارکنرا ارکذو ولیج 7 یکرالغا بوروا هنلانلا بوید

 نقد وص ناغ وص رلاسد هارب هلکدید مدروک نیرلپ دل مشت نی رارداج لج

 یرفک ی با یرلوا گان هبرکهلنزحو لا ی یر ترین

 هاو ع هر اق نسەسكك دە م شورغ كبب لا کو دنک ك سر رکھ لارکا ر

E 



 هرقیدابات تراثا بل هکبسکن راتس ابو یدل از هل ماعم ب بو دلو سرب ین د یر ذکی با ۱۳۹
 شابناب رو دش ءرثل بودا صالخ ندنلادالج بوک ندنجمارارایران وراك اغار

 ءوزارا كر نالئروقزس فا شوکرازا مدزسنویدررو ما 0

 یدردب نوک ی ود یدلک ندران |هدرارآشو ردفا رطا هد هسا یدح و شود ةراخرر ونک

 ۱ یرانو لار, شود [اسدرقراددر هوط لار قس وىل روس هنیرا طدأبض و راو ید رثا 1

 ولبوطب و اب لو اماجلق دن یدلپااعد رفاو هیاغآ رمع ویدنلوسبوهرونک

 طرق یلدا یا چچ نرم بو رد ںی نواز بها. ولور اپ دوق
 : ژافکه رکن دشررو نوجراونکسب اغا نسح یش رادرسیبدمآ یادنلشسا قم
 گویا رفح ناش وهابورو لیمزرز هب ۳ ورا ال شیما ته هداتشس لصف

 نانلوارکذ نامع هک هرو لفرط وی دب راشملک هرر بول و 9ا هانکرا دتراروخآوراوا

 . کا یدمشقکن اد رس ب ولایرانتساد هط وا ندرارتکس بوغا ر رافکلا ن ی وتکم#

 بووی مالعا ااوجآ هعاق راردرک نادرسهدودر وان وک یت درد بولک هجاح خد

 وا ا داوود رولدا ل کشم لاج ةس ر دیک ین دلاهعق ردیم را و لاح هدا دما ۱

 هنرزوا ەق نیرابنوسنلوا مزون : ها دهماشخا نوک نا وهف ولعی دنیا ما

 هږحو ر ا هدرا رها کم وی دک مسام زور ناکرا ضه لاک دپ دور لک

 ۱ کلا هداس رلکدرف رب ندرگسعهکب رلیا مس ةرادرس كح در دلکد ینا مز کز ا ر روق ید

 نوک ناونکسنوکینحو وأ یتدرانآ ب ویلو هل ربخ ویرانلکو اہک لس اوت ودنک

 اتستدنسروظ یداپ وس یلاح مقاو بورب رکو را هب دید و رق بواد ناه روا شسار ایم اد 4طوا

 . یاس هما را بوکجقدنخ هنفارطا بولکه رز رافک هچرک لفرط وبیلاعت هللا رما مان
 نکر دزرالشبف ززفک هج ال ار هعلقوپ ك راکهکلوا ندناتسکدرف و ایل زرا وا
 مرف یناہج ناپ ؟انینامز هلب وای دیا هبنش راپ جز ورک نوک ی یشب شات تانهرصاحم

 > های دلتساب هغامغیرومةب4تسهآ | هتسهآبوسایراکزور لاجش فلاخ بوابات ط ولرپ
 ادرس اب بولوا هاز هک نکرومفب یدیشم الو زا هرطقرب هکیدیشل وان زامزردف یآ

 ا راو یشیراف هلأ روەغبەر صن لماشخاو ید وطز و هغکوطرڵوص

 هنغاتسوق مدآ راق بوغا لصتم هک جوان وک جوا یدلوآ ل زانزات یفأنص كلبللا
 یا ا وقندلآ ن هدا تزبم و کوکی رذکم اراسکاهرافکی دقج
 بولوا مياتسیربتیدلک ناوتکسرادرس هداننوب یدیا زین اراطاراسکنا و زانا
 یدک اف هوش یالبتسا و تشهدی 4 نافکه لمس هني رقى وېفمدو قم ب وکم

 عصالخ نیراتساب یدنکل کد لاقت «بابسا ولام بول انداخت وط قاب ا لای را

 تور روک یاخوا شودلم .درفرافکرارفومرب اولد هد وطزو نارف هو رک ورک بولا ىزا زد

  لدهصک لوا اس اینسحیدل والا یدیشغا نییعترامدآ هکمردنودیرایرا رف
 را را زوکواو رر ڪراب نکچ یراپوط یدل وا ودکم لاح كرافک ناک لپ وس بولا
 ندهرشطو ندور ګا نراب یدل اق لسرتمراپوط راشم روحاف نس هلج هلغلوا انف رم

 ٍ رکسع



 بولوا رگ اراق هچک لوا ی دپ هزار لو(ناشیو هب دریا مهر کل س لد هرشط و

 اب نسج ,, یذرذکوطیازاوص ,بۈساراكز وردرابییظعرو یدیشاحآ اوه

 رولو ۳ هللاءأس نارانوسلوارضاح تب دراریزومحوا بود ات هوعدش اغا ره رو

 ندرزو از اا یوم رب ی در دن وک هرشطیرازوب بوړو نفاریبودنکو یی

 ورد م رتسا نوا نالمسم كرون وکو رع | یب ب ولک ی کبر فار هن راو ثر قرا دیک بوشر وب
 هنتلاراوحاتر 2اا دو وکاع ساب بور دوکه باشا ینپاغا رعبا نسەمقات

 ق رو 5 لامرداح ید اراق مرفت كس بولوا ف ادوىڭز زومح یدنا ل اوس بو ودی سرک

 راپ وا ميدل آهلبا یهر هعلق و م دلک ةمالسا بوغارب یدلاق ابتا ودقن نونلآ كم
 یراپ زاغویدلیا ناما نیل نوراص دنملود لطمر نو رم ا شاب یدلفاو دینلاھت

 هیاغا ار وی دی در دننوکللرا یزس نوک هتفأد ء9وب و اح گراضکهتشرا بودی عج

 نالواهدو ا را نضاع هد راو كنو بوطردت هن ویدلیادعو یغ اس یوه

 هنس رتمرافک اغارغ هلارکسع ندیک هرشطراپدز وط رظان هنفر طزافکه لر لز ۵

 هرعنو نفت و بوطع بواپر وشنآ 1 هرلیوط هدا هنا هللانایکی نداعلف هلفدراو ن نیم

 دع) نمو راپدرهکه و رب تولوا تش 7 هنشساب رافکنکدربا هناجسآ یسادص کان ابلکو

 راونکسورپپ دچا ءرشط ندرارداپهلبلارقشودن انب درف بو دیا لیدبت نارفیرازق

 یرفاکز وب زوقط بوصابیسی ته یکلواسغارع نفر طو زاپدروط زآرب بوق هنفریط "
 سیرت لواو یدر د وکر رجا بو دپارهسا یرفاکردق یللاز ویویدروگ ندجاق لا ایف
 یددکبزویشیاساب نسعیدنلوا طبض هز اخ هبج و بوط ناب کیا نوا نالوا
 راوتکسبولبق ن زاغ ح ابصاشماب وزاد کچ ویا یو رابو هلاخ هبخ بور دنوک هدادمآ

 شان پو وفا :شورخدسک رو نو شیک تیدروتوآ لا اب تسوا ككنسونْق

 شابك زکس نوا انس بوابغی راو هبق راس اب لنکس واو یدکود ها هرانروتکل دو
 هسغاب بو | واراوس لاعبی در دزوگت مدآن دلع لوا نادرس بوزایلاوحا هیدمشلک

 مدآزوسلا نجا هدهعلق یدروتلاتفسا هرابز اغویدلک هنرامسرتم كرا هک

 یشاب یو طق ورعم هلک ید هرق هجا یدراشچ هرشطیرکسعاعیج هرکو ل بوب ,وق

 شا ی دید میل طبضیب وطه راب قرق ك رافک هلا رتتمه بن ملوتسراف یب اشنا
 ك ا: ز هل وا ی ننلوا طیض راس ر تم ماع لوا رابدرش-ینگلر کن ره داریم

 یدال ل اں هن هژب فر ایدروکق یولژ دکر روک بودباسسج نفر ط هزر راک

 ب ودیابغرت هکنحیران و نوعلم وریکراب :دلوا مچ همانا ارق نشون درفهد

 نسح ندفرطوب یددیزو هنیرزوا راسرتمو یدزودنزابال راوسوهداس تاقردروو

 یخ دنیراب وط ودنکحن ور دناود هر زوارافک ی رابوط هل ی گلی هعلق ایا

 هرات وط بودیا سلم وزاد ززاغود نیما رم زب تضرفو یدلمق اپ موس رقبا

 ناز غ بقع رد یدلوا ناشنو مان نی ی بک او ناشیر یراب الآ ك نیالم تر کد نا شنآ
 رافک ار لوارایدرق هغ راو هار داخ یش هاد ا بوجاف یسولتا لک شا موجهمالسا

ev 



۱۴ 4 

 دارف کل یغنصی دید شالبارهص مر زام راو ینا تلنموب راک ۵ ا رداسبو رغر ۱و میدن رسم
 سحر دکب وف ارننرار دامراشک هکرزوک نکرد ا نیا دریم رسو دامي درف بوک هنارداج ۷

 هراشننرا رداج ےالازق شو دن ایدرف غد للوا تور تزوک« هیوط نها هرف هنااا

 یاب یفاطوا بوک ندنزواوشاب ها دناندرق بوی اطاعت هللا نذاب عی آب ولآ

 تیلو اب بوروس ودرول وا لکشم لاح هرکصت دق دلا یدک ار یدک ندا شا
 :وارق بوتود نابدا هار هلن مدار دقزم بو دی ارومع هلمحوکه راب دواص لڅ سورو وک هلن دم
 ادا یرصع ةولص یخداشساب نسح یدل اف لٹر نگو تجخرو یب هش رخو یسودروآ یدلب
 ید ردنوکهنسود رواراف رع ورب لضم لبا مدا كجو !ندهعاقو ښو ۵ رصد لک دا

 ناربپرشیکیا ندلو رهوزسهقاب هتغلعوط نامر دوس هملکت اب یرافکوکهملوا هار رمو

 یداللح» وی للا هنن د ك دیک هر قهر بومضوقرفاکهزکی درا بوراو اا الآ

 نفر طوب یدرک هی هعلق بولق یا شخ ااش اپ نسح لاعب ی درد اب نادر م بوزاب یلاحعفأو
aراب ابارارف نوروک ی راداراذک نالق لقدراو ولر داج بوی رو نزوآ حورشم  

 قایدوق مدآ بوئید قریب هدو بق رهوراب ربا طبض بورک نویاطیامزوسنأب ییا

 زافکیرارفراپ دروسراافصو قوذ كد هحامصورابقابراشن آ مطع بوربدلببهیاشماب نسحو
 راوسیراو نامر ق هرکصت نزاع حامصاس اب نسحرلپ دلوالنک از هزار بوٹسو دهواغاط
 هرلزا ی ںلوارای در وا لا نوجمآ از دأب كرام بو دبا لامقتسارابزاغ لاک لک هود روا تولوا

 بوراویزغوط خاتو كارة سود شدرهو یرنلزاهدرهخ یوزتسوکن اسکو نشزاو
 یراتساریراقمرابنشکیر نوتلا یرنوزرط فار زنا تم یلاعرب هکددر وکی درکو ما

 یجارذ مور یوره هکشتلوا مضو سال اور هنشسابیراکر دو نیز مو عضرم هلبار ها وج ناولا
 یراقأعهلاراوت رواهفیطق یزمرق شا وق یسرکر کرا نوا لاتفرط ید های دنارکد

 ظامس یل وزوا عادلا اني هانکوا ٽڪو تبق ید یر ره ناروا هلن ا همرصووګا
 تیولدقزان تعکر ییا لنآاتساب نسحیدبانیزمل نوک اتو میان مم لوس ز هو

 ینانعكت لاعت قح در ترصتوت ویدالغآ بودپآ اعدهنش هر زکتس عفو شو دج

 یدلجاق ندانروآ ین براق يج یجیاق بوی در دی ام لک لوسو ت تزضحو
 رابدزوت وا f دارم لع هښرزواواپس رک ل وارا غاو رلکب ر اسیدروت وا هن اربا هښړز وا بوک و
 توپ eg |نعصو طظعو رفاوبودیا باطخ هنس هلج انباپ نسج

 مکر زدو یدردلس لش اوف كن ها دامن اوتعامعا ودر هلن بوق دا2 او کی افتاو

 درد رامک نکس لو هغ و لاعب ی لیدر در وفخم لئ | هاش ناھى لود نوطءيازغو

 یدیدلو نزلو دنکیل دحرش نرود یرهگی وا واکو راپارفنیدب یدلبا لوس
 ها هج ؟ ماا تربع مالک یهیذر دکر س هشدار اوه ره یریض ندهناح هنحلفاطواوب
 ۳ "زاغانسا ولو ندا زف ارك ند ناتو | تكاسو داد رف كر رر سم ناک ون اط

 عضو

 یک ر و

 ا ی ۳



 كراع [یش یعاصلواراپ دکب كد حاصل رانا هرادرتس مست بوی دی مشو

 لارق خد اتماپنسحر ولوا مولعم ,ندنراتعأطا هر موب هنرارادرس یواتماقتسا
 برشم اقنعر دق ەت یکیدمشودهماخ ممط بورو هرفتىدپ لوا هلیسایشماهلج یغاطوا
 نالوارا داسو دانم وعم ہطم هد ولر ہسع هکنځر هر دیا تا الد هنغپ رل واتمه ناب و

 ت رن وز وور ا امومابعلا يو فطل ریطم كاتبا ه تملا هل وا داهن كاب و عیطلاع رک

 یهاتشون وطن اب یکیاقرق نانلوا رکذع هر داشلاد هلا

 نوزومو عوشو ها میانص عاونا توق ید یو ره یدیشلاو هانسزتمهکنزپ رص

 هلن رلا بند ةبیجم تاجعاط و هبرغتآبه ننرا هثچ ردتوتل  "هکبیس هک اب وک

 نالوارطا هنل ااو تماق ثادربرهاپ ۱ اوراساج ۳ لنرز وااقنع غ : ریس لات
 ادعام ندرات وب یدیا رب دی دقحی و دا | نی هامداتسابو دی ا نطیرهاسرضع

 هو نحو یسنیرز هو كر وکو كنلوکر دقلواو ینفت ناملاد ك ترود نوا

 عا وتاب کم ایخردق كس نواو قات وا یل همسومان ہدابز ندسلاو نکلو یاوآن نیس

 ید دعو دخ هک تال مام هم اب و هبرعو جودو قودنصو سود ةانو وههنو سوکو انس

 ندنیسق تالوک مزکه فصودکراکد اب تحت هجو اجب هسک ی ربغ ندکلمو یننا نلاخ

 هربجو شنراوجو لفنرف 7 هدروپ هیوداو هبرش ,رشماو همعطا هد هبعوآ ی یبحو نیسو

 هبجوتوراب هلجیدبا رت هنسرب یفوتسم هپ هعلقیلأهارب اخذ او شراوکو لیبحزو

 بیقعتراپ نکح هبذعاق هسباراو ج هبجو ییوطوروځآرسر دق هت ی درو یبا نوچ هنا :
 ER اغارع هلباینامرو اشماپ نسح رابزاغراربر دق کلب حوا نوکلوا رامکبت ۳

 قازراو لاوما نوادحوف ر: كر افکهدنرلک. دلکهنب ایک تیلواب یدلردیوک هدرا كراھك

 باوثاهبقویدنلاایتسا نالوا تبق یذ بونلواامغپ یس هلجج لا اف راپ دروک ل ام الام ها
 هلن راک د یروپ بو دیا موج هښرارزوارافکساکو د هورک هورک ب وک ندو صر اږ زاغ ی دلا نر
 رذاکس المو اب وال رذل اراب در قر واک ں عب بوش ندزژدراواب دار ارفبوخآر نیواقارب

 دور شاپ سد هل نازار یو رثکا و ی دیار دو كيیلا

 كنقدنخ هعلق كربسا یکبدروتکس کر ره یدلیارما وب د یدلاغوح یوسارفاک نالوا

 ندورحارابدتبالآوسینلصا مارا هرس ضعب یدریو هیوص نس هثس ال بوسک او

 تاالامخ راکرتولسان لشب هزیزوک بشودوف روق هزم ا هرکصت دکدرنکیلا دغاک ن اقم

 ماز ار یی روکی گر هل مو ییدرانا هک رتب !مویهزسویدلشاهکف دىك 7

 نولرراص هب همر وئ دراقح نسابل بومم لیک هفرطرب داعم مات ناوحود سره هنلام

 یرامدآ لغوا رز ند هبروموکم نوک یعشم ید اب لق دنخر نوکترود یکه مسخ

 هناغوا رز هلکم اسم د كرو وکی ی دلوا بولکهرزوان کرارا یسپدنکو دزوباط ن ولک

 كی ناسکس شع, کنحوب و یدردنوک« هببالو هما مارک ۱ لکدردلیبیو دنکراپدتلرا

 بولکودهد یو ران الوت" رود ندا هدامب هم ةن دک  ندجاو راک

 رای درا" روق اج نڪا ڀولوا هناور هنیاراید نالانونابرعیخد گولبرپ یدل اف یدکوط

۱۳۹ 



۰: 

 

 شتاب ولو مج فاکرشب نوازوارر دزو نیا بیقعتیرافک, بل لقتنداغار یوم
 یش هقبت بوقلاقنزواعابا نالو یر دق هنکرح :راکدروکیزییاژرروتوا بوقای
 كمر ناوا یز وزجاع كوابب بوناصوا ن د قمر ین دز یدرروت ولوربکور لیا يطءرراقیج
 ۱ هدو راب گلدر دیک هک ؟رواک لسمو سالم هحولزاج هدورلیاو ق دواز هج اویدلک د ثلرا

 ایا یلازونه بولیکرا یوقزویکبا هجدرا شا ال كن بواکل اخ هپ ی وقر

 یولیوطو هنانهبج ناق نن لعب یدنلوا كرتن یسیقاب بونلا یبدقرایناواو
 یدودتنا لقن هیدعلق هلجوک بودیا ناوتو بات فرص نامز ردقیآیکیاااپ نسح
 نکا ین تاپ نسح ینمنسیوجتهلکتتقبس یه لک كنار گردو
 هما ارکسعاتم اپ نس> یش: ندفرطورادرسو ینق لاوحا "هیقرکذ یدرونوبزم
 یرلوا یف هست یودیار وهظاتشتدشم هکتفولوا یدنشلکناوتکیس بونگاب
 هرکصت دق دنلوا ما راهد لوس نوک حوا رابدلنم(طوغاتوا گراد رس بو دا مود کس

 نسح را,در درود هندن ام دارهاببور دل اق رپ وان رضشوک با نواكنىلوالا ی ذامج
 ننونکم ۍدروت ڪک نرخ هد رم نا درس شد و ولقتس نر ونک ش ونکم لوا كن ساب
 هلا یعو یرلا نشر وص بولک ب وتکم یک یار صعلا عد نوکلواراپدلوارورس«بوبقوا
 ` یرلاق لشروولقش ودنک نورو ٹزاجا هرکسع هل جرادرس لعب یدر دن وکه هناتس[
 كروب زی مد نکصیدع رانکلوارایدلک ةو 1 وکكسوآ غشو نوا ك رول رم هام

 هننرزوا یدلزوبیر وک لنآ هک ب واوا دمج وص وارد ند درب ت رشم انسب مرک
 هنر ں دم یر وک رارذت هلغموق هغاشا نافوط نوک کیا ی دلوا كالو فرغ نال
 راتناعر یلک یدلوا المنا درس بوک ه شپو ولقشاثابنسح لعب رابدتبا ترش ابم"
 هیاغارعو یاس لدن سوکه کب لصم ی دکهلوبقم ةدايز عه یراضرع هلج بودیا
 نسح بولیر و كلر دو ر ها رشب هرابزاغ نانابق هب ولپزاب یزرما یتا جس یو
 ولو ماکت ندرک | یازوبالسا هات داپ یدر دوکه پهن اتسآ یا دغر دنکسا تا
 ناسحا یراصاه ترازو هیانماب نسح بولو راکلنتسویدل ءقررقم یزوکر و ناتلوارکذ

 قوتسمدر هرنق کات یدر لوک هو یارک ینط صم یسا کک و دنکب و دیاراساعر

 یکراغاط هدان و یدلوا هلور هدارغلب بوچوکندشیوژلاقشو دنکوهیلپآ كرادت هرخذ
 رلپدک هل اریگرکسع هجا اتوارکت بوزو یخ د ی وروکنالوا لنرزواهواش یراهجرابزو
 خانی رب اردلوا لخادهغالش 5 ەد ار غلا یعترازهراپ رکج تچ ز یلکهدرفسوپ

 یدلر دزوک هپ هناتتسآبووا لیکون دتفرط مرکارادرس نو | حاکت رقع هزاطلشافالم
 یوعدیرابحاصیدیشلا با یهر هعاقهکوط شو رجوآ سو د اباد رف الفر طو

 "نام ییارایدر که نیو و وٹس ود هنتف هنارآ ندلجا لوا ی لیا مک یی هعلقاباب بو دیا
 چبدردقزو_بدیکهنب اع یسودروآ رافک هل بقبر ط رهسراپ زاغ ەچ رپ لاکدابارورمه) جوب

 ولا



 یرکب رلپدورو انش بودی م وجه هب رز وآ وراي دڙ اڪ هبونص و ب وروکرفاکو لتا

 ۳ هست دردم لدرب ؛یرایوط لیعالمرکمرابدر وتکهب هپ هعاق ر زرد یزفاکردق

 ك رک هسذا تکرحهر یبا هدرا م لوا لق دنلوا لا وسوپ درا یکرا دت كلارقى متی دیا

 كن هعلق ردکرک ةشلک هب هرصاح ب هرنق شا ام كس رغب وراو هسززوآ دد لارق

 ب تاکہ د هرصاح ناخ ر دراو هکر هلق لنفرط یا ثكنسومقراوتکس نالوا لنسیقرش تاج

 یرثب هی هاهیلنراسد وهلکكس زکس نوا هب هلق نالوا لنمع وق ب وملوا فیمعت نیماو

 لاسی زتمیر هنادبوط قاب بولپروا هاد تم زوت واهژراریدر اسد عام ندن هو هکر

 مدا سمدقم ندتلودر د یدرب وزهخوب د رد هناد كس لا ناسف یس هلج ىلا

 هنحاتفمهعلق کی دلپانییعناساب مارا قباسرادرس بوروټکن ویا مه طخو مکح هکر اک
 یلارغط نر زوادکحول ن لار اعمییوق اط ی درز نوملا تاقرب هما كرب نلفاط

 هندو یول ناب نوتلالوا هسرولوا مکر اره یسافایرچ+یدشازاب فر وصرنا
 طح یار احد نایت ور !وانامرف و د هیابقوهجآ ین سویقهعاق نا مو اعد نوصآ

 نادمانیانساب زس د نسهدالک | بویقوآ «رابزاغ نالواهد هرصاح هلک نس یت مایه

 لینمولا هدابعنمربثکی عانلوضق ی لا هلل دم | نوپامه طخ تروصیدیاراشمر نوک
 هکنس دعیامآ نیلسرلا ديس ىلع مالسلاو هولصلاو نیاسل)لارصم نیلاقماتملا ضوقو
 ننونهر لاف لنخرف لاسو نساش اب نسح مرزوربدمو اوقراشخا یسکیر اکیمریتق

 توخلوا ضرع هیاملع "لس تم ذخ تکی دنیا بولورواب لب تما ل الغا ی ذ قیفوت لابقا

 رادر وخر ردشلوا روطسم نکس یرتفدنامان كين كمانور وکشم كير ديب نیس

 هژدا تطاس بدر" یاصتقمهکهرللوف نالوار وع هلکنس وم درو ترازواکس نسهلوا
 هنر غوا ی دنیراتساب و ناح بوشبلاح هدایز ندظوحامهلوا ت یلزو ردمرالقوآ یعه

 مع نّح هار بوروتک هش ر بج یس یر اک رد هزنلومژ و

 لقب بیل زهر نقل جبر او یخ ا
 نیاید جو بو رج ات یرافک ی راناقح ههاکدرمن اکو راشم الا ندلح یراق نوا نبمعت
 ناشانا نازر یعاتغ لاوماو ناز رک ےس نیراسو نهآشومجچ لنراک دایشورو بورق

 كسر دیا فیاکت تم دخ هره بولوا مار هکیزوس كنس یخ دهلي وب ندوب م هللا كراب

 ه ویا مه یار من یراقدلولزوا دامقناو تعاطااک سرا هل وا نزوا مایهاو تقد هنس ادا

 و لوسژا وع طا و هللا وعبطا بومقوا لنرضح مرللوق یزاغ یهمان هماندش ور دپ نه

 تاکبدر و هع ر الزق نالوا هد هرصاح هلکنس زس ناب هرانآ نیغ رش یأنعم مینمرمالارلوا

 هکنوکلوا مرلرا هینرانرضح یلامت نت یک هنر دشلوا عامه لوبقم وک
 ادای لاق هسکق دم هلغا لنراقدوقوا بوحآلتناود كراشاب نسو امه طخ و

 هلأ هبهعلق هرگ یراب و ط اتلوا مانتعیدلواراکلفتس نا عب ب .ونلواراعد ر٧ همالسا

 ندقوصی دیازاتم هلنس>ح هکیرانلخوا کاره: سروط)ب ل وارا د شلاح یف اس یاجوا

 لتق نوا سیل ین راد چت ند یں لوا مادخسا لبات بوش ود یراق ایاو:ی ریل

۱ 



 ودقزومکنا هما( مز وخوا ندنرانلغوا ناملات انس بوک رلکنرف الات امدقمرابدتا .۱

 تعاطاب ولك یسلاها هبرف ةزدق تك حوا عل وارا ل واب وک شف ل وارا دل نالغوا

 بواک زد هنسویو شوولقسویوجو هغژوو كسواا اعر هد ایز ندکس یباوراب دلیا
 توکسبویلساب هیات نزوا قلوا كل اقهدایز ندیکلواراپ دبات ر شام ہر ہحت علق
 ریو نانم ههعج بول اج هندیهشساب ندنسایوراپدروح ندنکب یهقنلب بورق نراجافا

PMOدعب نموزاب دی اب ماج دیدجرو نابب اس هشرزواراپ :وطراپ شان  

 دا رهام نو لقنراب دلوا یلاخندقل م انغورمسآ بود رگس هیدتح هک <راو هجراپ زا

 ویفناع لوا هل یسوزرآ ص السا یراپ وط لوا اض ید لوا یک ا اغنام نا 1

 بولوا ل صفنم ند هنتسوب هدروب م جرات یراق دلوا لنت ر ء ك مشو د هبهرهنق بو دبا ماع

 یومسم كااتساب دج جروکہزو نالوارومآم ع وغٹ لاوحابئرت ورومآ رد دب ۳
 ینارطا خلوا بسانم تله دارفٍاهرس پاپ وط نانوارک عامل اطق قوا
 زادربخ رافکب ولو متد راصح هریدق هددوعومو ناعم تقورب تا ناکام

 نوا كالرونکهنمالرادبولپ راقج هل ارامشیب تالآنانلواراضحا نوجا ل ن لوا
 كسنوا نامرفلا بسح لنمعف تق ور نوکر دنوکرا رتسایم نغعمورماوا هجذخ

 یراپوط لوارخ ًانالب نکیا لک د هاکآ هل تلخ ههنق بولک ندفرطره ةعفد مدآردق

 نانلوا رضامبورونک هش رانک یزبم هوارد ندناو ناونکنس هدربسب نامژو رایدر اقح

 فلس نیطالس وای دلا لیفت هنس هلکسا دارغاهد هلنلق تدمو لیم هنافص
 ندراب وط نالوا تونغ "هزادلخادندز روط نالبز ول وندنعالق سو رکنا راب دادو انام

 الام لحم لوا هل غادوق ن نل څر كن هعلق لخ اد بولی روتکه ب ږویزم "الب یسهدابز ند تجار دق
 هنرا دخ یسهعلقدارغلب نوچ اراپ و ط ناک ن د ه زنق لغم لاه لح هلن دا ین دربنولوا لام
 رک او لخاد رک | بو یلادب هنا و طر لقتسماتماب ںچ هملاراشمهلمسانم لحشرب لصتم

 هبا هفولع نور یهطن نامزره هرکصن لک دا بر "یراب روط دب لحو مع 6 راح

 ند هناتساهدقا ن دنوی زابهرق ماز ملواتماب ر نسحیرادرسیلاپا لمعترام دآص ورم

 زومآمهلنا تاو المها نسح رادوس هدازرزو لصفنم ندنتلاب ادا دعب اتساب 8 ۳ ایا

 قاله هرورمرادرسیودب| قایار دوخ روپ رم ی ںی ]ر دوکه نرزوا ی زاب مرق اہم یول وا

 یربثوب یدبا یئمربک هی هعلقو شازوب بوشیکود هلی اروم شم هد هېر ص ق نب داوا
 فو الی اف نلوا وی تاناتساب ناوخی بسا زواتمعج لس دو ورد رابد شحوم

 رورمدسفم هلتفالباب ناتسبلا لدنوک ياپ | نوا ڭىن رفص فلاور شعهنسم تب وحوک

 ۱ E ايم بود اتاق الم ه دع ضو م مانول دس هلدار کشم

 شل بولوا نازو ندنفرطاتساب نس>رفطو خف 2 هرخ الاب بوبازو ثلنح كدر صم

 39 زا هرقیدلوا ناری ۳ *همعط یاثلز كنىقشس ثكييزوتواو ناشر و مزهنم نابلالح

 نا كياب بول ها هباقتما ویسلابقب بوکود یهاکنپیرابوهکرحو
 عیافو ضمدرکذ یدلوا لخاد هیرهثتاقوت بوروس هج درا یتداثماب نسحیدلپارارق

 هناتسآ



 تم < زابهرف لنامضمر بولکی راتسان یلالح هدر خالا ی ذاج یزاب هرق ندرمو هلاتسآ
 بولت 7 و اوعاص نسحرل دیردآ اب گرو :رمو یدلوا لاو یر ییذلواد رملنواغالو

 دز تو اولروم امل سس هاتفا لو ط اتم اہ دا ظنا زالوا ٹل ڈر زو ل تلو دردی دک هنو

 / یبا نوا ثالاوشس ر ىذا زە ھن ەمھا وک د هسورپ بوک ادكسا هلفسیفرکب كار ال

 لوا یرب بونلوا مفر هدروپ رم موب اس اب لیلخ ماقما لنلودرد بواوا مقاو ض>زور نوک ۱

 م اربا موحر م نوک لوا هربکو یدلرپ ا اب نسح ییهاتس نانلو ثلا یزو هدرصم
 تیقع بونلقد رمان هات نسخ ی شخ رادرسو و ,زودک ناطلس هشباع یسهکوزتماتماپ

 قدي لز دوك ولوا لیکو هو ندنفرطاش باغ لعیساسغایرهکب نتدوخ

 حاسصلا لعهدریبزم مو یلج یدبع ینیمآ رتفدو اغا نیسح لنچ یساضتوبق ارزو
 ارک امدقمرابدتبا ح کن ae هدا رم نولا كب ترود بواک هر ر هلا هہلاراش ملکو

 لژءودرطرانلوا تمهل ترسل هپ هیدوم نالوا هلوتقمهدن دیرابهامسو هروشم هلکع د

 یدیشلوا لوزعم هلمس هدارا یسهفناط هایسیخد اغا حوصنرهنکروخ ارم نقرنلوا

 تنطلس فر ط ظوسام یسلوا دنمر با بصنم بسانمر نب نبخلواا لکراکو جرم نکل
 قمالوا لنفالخ تاج یراب لقدتلوا هشب دنا اول ندهابس هفتا نکآ يولواو مقاو

 پو دارو هيلع تیانع نښاب ىل یاب هرم ندنفرطرادرس هملایمومیاغا ا

 یدلر دیوک هنفرظز ادرس هدازغار اا حوصنروزم هلا حاکن ؟دمار تنم 2 گالذ ىلع ءان

 نادا لندم|واوعمکروخ ارم هنب دوخ ابو ارام بولت
 جوصنوبیدنلوا زاسحا ماش اب یوم هر + الاب نیغمالوا ناکا هشرامعلخ یخ دگسیکیا

 یرجب نوک رک هان ناعقلا یزهامر دکر که سنلوارکن لا اوحادکر دشا واتساب هرکاغا

 هدلوا ق الم ةمرت ارادرس N غاب بوقج نفلوبناتشا لا یالااغا لع یساغا

 بوروتکهنادی«یناخا هدرا هک تیولکنوهلت اانا الناز كو یدلوا تاور

 تاو زایهرقزدار نیم اد: نانفط یر دیا بصنو لزع هللا رتفد یب اک ما

 نالوایسا دلی نلوادرم ةلنراخاط ثابناحیم زاب هر ةنوحوا یروصح زا دعباتنابنسح

 لنافع هانراشع | نقدهز ری نا ا رھ بول ناپ یتیم گرورم روق قفا

 ؟همهادربیرزه کرافت لیوطوم دنقر الوووی درو هاتسروپز مرهه 1 شنا بولو

ERRنشینی ايبا هفت نیو  

 دارم توصات نلخ ورا دنک هنراغ ین ةلرغا ناک ندرکیراند كاسا ن | نسج نوقح

 ؟لتنایاتساب نسخ تواکهدافوت فقوت الب هد مونا توارکه رکعت ادکدش 1 تراغا توی

 یدیشعا نصح هنس هعلق تاقوتنومم هرونکت قاط هنرام وجه غمالوارکسعدوج وم

 یبداپا هیس اب تنج كناشاب هرکصت دک رتب اامغیو تراغ یرهسامقشا یکشل
 ف دملت نت ویچ تعانق ید هکر ب دلالت بوزو ینردفوتشر هوشووصرم

 هتلو درد یز جیب لبا هربا یراصح بونوق هر ت رانک هد مر دپاراتفرکیاتساب و هرولآ
 هیات اپ ورسخ ناملوپ ی دکب رلکیرکیراب د هدر صع لوا ن دنا یاو ط "هرمز اة نواز اص او



 ۱ ی یدنلف دزمان نعود یلالح هل د رک نات دروڪ يوا رو ت رازو هام 1®

 ٠ بوم اتآرحهنسکهکمابا ی رخ یک دلرزو هیاشاب ورسخیصنم كناسا شخ

 تنابع ههاشسداپ نادناغلزع یتلح هبوب بودبا دصق هلتفرپ یشابج وبق ناراو

 هاکردیشادنرق رخآ یدیشعت ادرط کنه رسناراوو د مر ولوالزعنبن و کیا
 كرم زی دیش ادرط ودب ںہت ید ی لقدراوهلباغا ميهاربا ندنرابثم اب چوبق یلاع
 بنکدب كرار ندهعاق راب دنا هرص ام یر اصح ردقیآ رب بواکبل اغهکنوحامقتسا

 ه نزار هر هاساب نسح یدیشاروج لوح هت هک هاکنوض نالوا هدنکواونقبوقبح
 `  هناشن لح لوا راثيبخ شعب ندامقدسا لنرخاوا الا e ږ ورخ و درر وت وارو اک

 . . یاازمیاصقا كنسحرلد لك ادیهش بور وایی اسا نسح هما كنفت بول
 . . توزعهتراغ یر اتیالویلوطانا بو رب دلاق نس وسنه ر شکل نیغلوا لصاح هلتلومس
 ناقلام یدوقنلنراک دیا تراغ ىلا وما ماب نسحاقباس یذتک یدحوکبو دیا

 هدابزندن وو رابدشلوا ب ووا هبا یعارذ ےلق یب هعونتمشامقوهقوح واب دو هلا
 لاس نا میاقو هبقبرلبدنآ هن واطاسڏ تسدربزیکل ام هنس رک ممی دپ بول و تو

 ر دبقلم هبا یقل جوقلام هک اغا لعز واب همقیح ندقلرا نعاس نمر لاسوب

 یازحاقاسبور دو کب وتکمهتل ودرد یاش داب هع ارفلآ اس وہ ویدوا رمصم "یلاو

 ماکحاںک و م نیک |مالعا هلت اف د شراک دلیایدعتهنموق هک ارد ی زانا

 ۳ ین هوا ولاا چا وسرور بولرر درک
 ٠ اتامضق نغیدنل وا لحد هنیانکرزاب و هنس ایاز هدابزندیکلوابومل وا هبنتمورهک
 ۲ نایک مض و فلاخ مع نواب ر دن وکی ر وص رب ك رتفدنکلبا مالعا لب رتفد
 هنشروأوا یکه رانیلب ی داسو وب بول یزو یلاروصقییذسیا لیکره یرللامنانلا هلن تراق

 ینا ردنوک فیرش منحرارکن نزوا كنان دنراقح لس مس نم !بتوملر و ناما

 عرش لفالخ و ی بیر اشمراو هب تاپ لیلخ ماقم ماه بولوا مجامع هد هن اتسا لا سږو
 یرلمالک یدیاراشلبوس ناغن لب وب در دکرک کن دنراقح ك هامش نیا تکره

 نلاس و نانمهاربا یهاتسداب سالو یدل وادراو فدرشس طخ هعنبج و مبونلوا ص خام

 رو سم تگ مسلط سردار سهل
 هزامملیسکنرو :زمرادرسلذرخاوا هقیاس ؛هنسدارغلبیلوتسا متعباتساب نسحهجوتفلا

 . . هدهلقسآیدشمقح هرشط هطاررداجبور دب اب یروک هپ هوا رهن بو دبارو دقم لذ

 تخ ورف لنعماج رج ناطل ہہ خب یرارتفد برج بولبر و یجاومرشکبا كنملوقوبق
 لمرخ "هر غیږ اراشا وا هناور هدا رغلب هللا یس غا یر کپ هرکصت نقدنلوا مدزوو
 اب دل وا لخاد بولک ندفاک او فا رطا ی دی رکسعرت سو لصاو هزیامه یودر وا

 هنا رحم رس هدعب نیر دنوڪ هنید وی رابمکهربخذ وامتود بو پرو یراهربخذ
 زد وط هقنسولدبندنید وی دنل وا لوزن ها رت روق ناجل نشب نوا كمر ع بوامح وک

 ندند وی دنل وا ه رماح دا رغلب یونس ا لنو ڪک یک یرکی گروبزم هام بولک

 لال



 ارز رو گدب ود 3 هنکهآ شوراو نوژ وا لس ونحتاج کا هعلقب واکیتداشاب ںعالال

 ..اتساپ در و زم نرل وقر وورق هبوبق هلا بوط هعطقیدب :یساغا یر کیو ليلو وقرب
 یرکسم یدو و اتما شیورد ییکبرلکبهنساو لبا ب وطشب یرکسع لیا مور
 زویرد وی دچک درسرفن كب ج وارایدپ ارل هیاط بروس قاربط بوررک هیس زتم
 یرابصحل وکحاقریدززالوا ثفنم ندنمهدخ مطعارزو رامزالمبواب زاب مزال مرفت

Eبو دیا دسراغکی سوق هب ارخ كس وراو هنلوفأتماب  

 زایدلا بور دقآر ی هیطع*هلق یراکدتب ایا د دج یکیراکدتباشوروب یدیارروق
 نوُگجاقرراب دن تردسابم هککود نوروقراب وط هنکوا هلةیرلکدیدومق لاطبو

 بوکح راو درا هبورخ | یخ درفاکیدمشاوا نکم ی قمقح ندنرز واشد د لنکود اکی لکو د

 كاناشساپ رب زمهداوه تیمرکنکر ماعط نوک ی دینوآ كرفص ی دیاراشعبا سیرتم

 بوروکینآیدکد یارب و یدقج هب هلق بوم رو قابا قابا بولا قاره رب هدیلایلوقرب
 بولو رف اک یلوارق یتلاشو رایدلوط هیهلق بودرکس یربغو یرچکب لاا ف
 بو رو مالسا تارغ ندفر طوبی دمرباق نادنح بوابطناو دلوارفاکز ؟لراددر >اق

 ` وادرس واب دلا یشوراو بورکورحا هات دو رای دزبآ یخ دندراوب د لوا یرافکه گیفت
 مادز اش یدرو وا بور ردا نوک لو ا ا نغیدقح هبهلق كران

 قاط ب دیا هرصاحم ید ینا یدتارارف اصح مبارافکب ور وکی کی دنا موج# ندفرطر»

 نارتساراسک انرافکناق دلجا ك دکب و روچوا هلال یتس هلقربهبناج ندشوراوراپدروس
 یرارادرس ی دیک تعلخ بوقمج یسولنماب ول حاقرب یدرب و یر( صح هل هرو یو یا

 رکسءواول هم ی دلر دیوکهنیرا الو هل ارافکن اقح بو او تباعر یلک هفورغ قنابیزوب

 ةجوت هنبدوب بولیجوک هدرّعصرخا وا هرکصندنلبمکت هطفاحم مزاول بونلوا شعت
 شنروملکبس ندنرلکد لقتسم كد رالي عر رادرس تعرعرکذ یدنلوا

 هښ رڪ ب ولوا لخاد ارېقوارەج ىسەدول و لدرا داتعم فالخ هنس هعاقكبمات

 ماکمهر ویزمربک نکمبا لتقنرامدآبولا اصف ء یشردق یکی د لارد ننس هن خفبحو

 یدباشلا هل یف كلدراو سلنا احر تواعمو اعلا نآدرس بودیارارف هدادشس

 دارغابینوتسانکل یدیشملةر رقم یک بودی) دافعا هنزوس كرو زمرک یندرادربس .

 هدنسهطحالم بواوا_رسیم یخ یلاعت هلا ن نودذ لوح یدسا دقت هلغلوا

 هنسارح هتشپ ن دیوې کب ولپراو هنیدوب هبدصق یریضسلدرایدلاقرو ذریربه
 ماشخارهیدیا ناعضومما نلدرکج نذس هلن اقمنوغرتسا یروباطرافک یدلدگب

 را ر رغاچ شور ندر ماشخاو حابص ید رافکیکیراکدید هللا هلام السارکسه
 نلبجناهسیا عوسپ ردطاغ ن دعوسب یلنفل شوز یار راتا بوط مطعرجوا هحتدراو
 دولپ دمتسا هدنسار گیت شد یسا دص ك راب وطن ناتا ندرافکور ديما كم السلا يلج ويب

 لع هداز یخاف 7 بونلوا نیت ویو شابهنس هطفاس نب دوباتساب ناب یوصیدیا ۱

 بولپروا هلا كنفت تاب لعر ورم هددارفاپ شوتسا یدیا یسکب راکد ندوب اتا

 1 هو



 اهلا ی دنفا ناهیسضاقن دول اعا لع یږیاراشم رو وکه لدا لاصویدشل وا حورح ۱.1

 و رس هکر دققح ر دلکد بسام رکذگن کر وابدیشیا شوط كر افک ب ولک نادرس
 یدوم هتمارن یه ا ۵ ر صاح یز ب کی ا رافک ند هکر لا با

 ینرابوط كراسکیندز هجرک هکیدرب و باوج انساب نسح لکدبدردراویفوخ قوا
 طظ یا وتابو ةوببلبول | هعلقر دق وپ هدنتلایاراوشمطلغوا لدزا نکل زر دیشب
 نوا هارض اج ق ا رف اک ك ید قلا ہدر واطو زدلکد فاصنا قل اق هاب یدلل

 ردق و یرانردق هغبشپ اب هلع رپرلرایا مادو هلبح و دراتوسټک هلدرا م السا لها درج
 یدلک سوساج م هجکوب م اطلس اتاب لعیدرو لست وبدرکیناوط شوخ نکیرط اخ
 هر صاح ین دوبیرادارمردرضاح هل بوط قرفرفاک هدابز ندکیب ن اسکس هدر وب بسط
 ندمقحهسراقح ینالخ نونا لص»یدنفا لب اھ یر رولو یدر ورخ و در دلکع ا

 یس لح كرافڪ بو عود ندزوس هلغلوا دوانرادونکودونعز یی یدب دزد

 ددراوف ردق هی ها هنو هي هرصاح هنردنوچ ا تب لکھ هل درا یی وبر دشمز | هرتاوت

  eد را تراخ یرافک لاو ۱۳ 4

 ترودهلبا یاش ایزو بوط شالنس هرغ ك لوالا میری دتکپ وچ وکی رغوط هغازوص
 نوا رود اونا و ومع ندور وکی ۱ ترودی دل وال حاد هغازوص6للزتم

 لخادهب و دروا بوک ځد یرکسعراوش مطو هل وکر اې دن وق هنس هقناپ شاوراص .ملندرو

 ءالبتسایدازود بن اج لوا هلن |كلرايجداپرق ندب 220 نکیا لتددصنوأشمو راب دل وا

 یکی دن ک گراد رسرافکر کش هسا هعفدر دن ذوب ر هرص اضوهمشسعر بک رافک

 0 یرکسعكترفوت اورخوراج لارق سودنابت درف بورد اف نیاپوط یکیکیدتتسا

 یرابکزابنوط هنس ها لبح تواکهش دولا یا هدراډ رمهام بوت اف هنکوا ی و انادوہقو

 ةوط کلی نسب بوم رول مد | یرامک ا( ۇدو یدک هنس هطازق بوملغاب ورب و وکلا

 ظ 0 هل !!بوط می لد هزفواک کبد ت و دیر 3

 وه هد

 9 ی الا دیه 3 e راتفرک

 بودیاهرصاخ یر اصح ند و وراب دلا ف هقنلب :نالوانز واس ایلزرک بوروقر و اط

 N و ندنسوبق خوهنکول هلق ا ول مراب نوانردناح اب یاب لوک

 دترفراسکاضرافک مق دبرادرس تعجرراپ :یلتسات هککود رکحم نوروقرابوطورابسرتم

 قوا رګ هنتساد ناج لقدراورا درس لنلزبم شو راص هم ارافلیاراتسواح ناپر دن وک نوجا
 یزراومان لس کیا ندنار فتر اس هلا هطلاب یلدو دز وکو اوز ار هد ن بنقلخ كولر
 مارو ما ور جو :یسیکب راکدیلو طانا وز اب هلا قر

 هب :هتشب نوک ترود نا لاسحتسا نرلوب یکیدلک بودی تدوم خدودنگویدردوک

 بر راو

 ا

E 



 ی  اک در بو
 روآکود هلن یوطنابر رکی رکی یس هعلق دورو هراشل وار شامه کنج هللا تمم مرکو ت دیس

 نماباو ب ولوا لامالامرا فک د هتشږ و قو یرار نحو فوخ ندرکسعدور السا
 هپ هنوط السا رکسعبوملغ ابیو وک هب هتش ندنس هطالزفر افکو لا ىرىم

 کدلوا نایشپ هنیدانعدوانو|یکیدلپاومد نکرد تک بوغار شوت مو یسنالقا دوو

 هرصاح بولبروق بوط ناب نوآ هب هتشد ندر یارب هرک صن د ںواشم چ داف هحامآ

 هلدراعباو بورهکی ؟یرچکی هس زتم یی در هبروز یلاثمهطلاب یلدوزوکواوزا رب وب یدنلوا

 دارمذک دک را هسد تم هلال بروز نالوایراعابنااروزمو وایدل وا لوقرب هقشساب
 هبراو ید ارام السی ران و ندقارا بوروط نزو غابارایکیر اکبر اسواشساب دوو اغ ساب

 هتشب وند وین دقرط یکدا !یدپار راقحهجثوخ ری امعارابکو یرااش اب لج هب ست

REهلکن !بولیروف هقول دی ترود نراك هنوطوسرق دن  

 نوکش ب نواراپدتسوا هنرز وا ن دوب ڙکلاب يومه < راک هر هتشب )!یدلسکیر وږ وک

 رو هنونل ایر کد نوا هلمکر بولوا رهاظ الغ و طے مع كنسودروا مالسا لنر ورم

 . یدرونلهرخذ ندښیدورکسعراچ ان ومنل و یخ دل وا بوقمح هن وټلا شم نوا هبرا هلک

 پوپ اقهلبا تیج یتسارایروخ ا یکیا كنیدوب كت راک هنوط اسا دوي ەوە ا
 نادببسلوا یدبشعار اه دهلوط ندنمحینمفرلب ی دتل و ننبا ندنسومتوص

 و نج ن ودر ەق بش هساوا ید هبنر مو یدیاراشدا هب ودر وا بونفصرا قاس

 یدب ارضم دل هرببذ ندراصح نوح یدرولوا نرطر دلو هکر دادما هن دونو بولد

 هود یه ؟ و راتص ندنعمط هب ها ینک بوبلوا نک رپ دن منم ندکن هود تلخ

 دا دما ندس وک و ادرس یساغآ ی ۸ : ویدنفا لباقو اسا لع رخآ یدرربو

 هز نامهرونکودیسهربخذ هم لوا كندو يادرو و نوکنوآ قوپ ی مح

 راہظا ندرما لوااماب دج لنر کد ید 2 دیک كراو بو غار لبر کس را دقمر ی امار دم

 ِتمدخ هدایز ندزپهسنل وارم| یخ د هښ رزر دی ا هطو(ع ایل اوتمرد هنس یکی اوو ا

 بو ,وا ناقص بور اولا یخ د طعارزورابدلبا تنم ب وود هنغادا لیئدوب ناکدیدیدردیا

 لغوا لوق هامطرش كەك هکواپرفن كس و لبقر" ر فنك یدرواضر هرخالا هلک ت انام رو

 بولپر وهن رخ یف وتس م بونلواړ رع رکسءولاکوک ن دیری غ و ېو ط و یج هبج يو زاب
 اشا نسح نشه رکصندزام ماشحاو یدلردمک هرخ اف تعلخ هیاساب ںھع

 هلنسفنااب دجروورم . یدلیا میدوت هدأاس : هر و هب هه , ا بوش ود هنکوا

 38 از ین ایغلط عللوق یدپامدآ افلا N o طیاضو بدو ەوروقورب

 راکآیدزلوارداف هتفلاح هسک ی دردب بد انورکود بور دف ی یران دیاولغ نواب د

 ندنسویشوسمالشاب م اد هسابص هل ها یدردبافوخرغاصاویدریآ

 بوچوکرادرسهدرخ ال مر "هرغیستړا راپ دکجو رج اخد یراپوس بولوا لخاد هن دو

 هلی الا رکسعیراب وط كوس ترود یدلپا مع هنیدراو ندنآ هنشوراوتمکشک ۰



 | 3ر دبا لحارمیط پوق هد هقچاب یسیکیا هدروبنوص سدکیاابدروتوکبوک
 حق رلوا لخا د هش دوناتساب دج ندفرطوپراپ دلوا هلور هدارقفلب بوک یتسو ر وکنداراو

 بوملبا تمم ضرع هنیربره یدرب وراتلاصاو تیطل هلج هزاکراونامعا بودیا ناواد .
 اووا یودیا باتتاولت ار دقزویشب هد ره تقوو یدردوک هش راک د کی راق دلواروم
 یدژرلکب لوارف فوروط رابرهیالآ یبار ندرافک لملوت یلاشتک لدتمم یس وش

 زاننلرا رسا ن رم هرو رابد رقرفاک یخ بوزوب یک یراق دراو نامه یدر دیو که ن رارز وا

 راب دساراشیره و رلکذدحیلاوتلا لع نوک نوا بوراقچراپوط هښرزوا س الاز رافک ۱

hiaورکو رابدزو رابره یر ايڪ نلک روکش هلا هرجو تل 1 ر یزانوب مالسار  

 یکیدتبا ثا دحا اتاپ ناماس ی د لنراکدتیف شیروب و موجه مطع نوکر لیدر دنود
 ەچ یرهراب روج نالوا هرن لق دراو فنی راجا بوبا, هب رزوارافک ی ترا هربچ لراو

 قاروطبو ر ازامغل ندنس وق رار رد كعد راد شا مود هلکنوب ید رق ی رفاک كب ۱

 لغزو اب وط كب کد 1 ر هفعاق برون هب هب :وزایوقراو نوکر هو وراد ناس اب هکمروص

 نیک لوا | یر لکشم لاح هجر لفل یزلکدرد کراپدحآ راک کیطع نوقس .گراوند

 رخ الا عمر با ی گن اتسات ,دعوراپ دلوا یرامولوا بو شال الخ یر مالسا رکسع

 ی نت زنیم EC نوقح یراوسو هدا امو۶ ندنسویف هوو | یرععس یک سوا
 مالسار ؟سع ع اککا دما ےل غل وأ هد« دعب فارس یراق تولو :لفاغر افکراد لص اب

 زار زار وج گرابوط بورودیوس هیلکلاب یراسیزتم هکرایدرمق رف اکردقلوا تعاس ییا

 کینال اه سید اک نر دوری درب نش a دعام نوکح هب هعاق نژنکثلشرلت وراو

 هل لاو دنک بودیا بیغر" هکنح ازغیدپارچ هلساغو یدپا زواعم نداسکشخس

 ا رظاسد تم لع» ن 4 بوغاب ید رارومغب مطعابلاوتم هدانا اوو یدر دلوارف کرم

 هک روا تازغ یرنکهروخ رتسا بوکج نیلیوط هلا ترسحو ساب رافک بوک امز
 بوبر اواتاسحا هس و هاش لج رار درود کدو ب وضانیراب وط فو

 هلداراصان بو دپ ضرع هت داعس هزانسآ یداشاب نسح یلپامالعا نادرس یلاوحا
 ۱ ی دشاهمحوت هاشم اب دارم یاب بل مور بوملبا لاسزاهوتار ركل رک د رتتهکلات ترازو

 ۱ ینمورپوک نیداراو ساب ن یی مطعما رر9 نوحراتا ۳ رگسعان ناخ یار ؟یزاغندمآ

 و دیدلکا ا رکیزاغبولوا نابامنرکسعر ندقاریا یدلک هتسار 2۶ نومز بوک

 ی ت نالوا 9۹ یعاردکلکت قوس انن اه بدو : ندرفس ر ادر وزاخ

E:ا ا ی او لاو یگ ی قفس راپ طا ِ نی  

  i WE i ER eTا ۱

 6لانعمدخ طاع نوراو هب نوص)هدحرس روشن وڈ 4مهو و دهنناوآ لبعا م4ن لزغەكار

 ناتالمنا للاب دیاتسات ,نسحرا درس هلا راتاتناشنرعا هدرهزمیأر 2 ناک غوا

 ار یا راپ دلوا لج هدارخا هدنرخاوا رخ الا میر بولوا ات ید
۸ 

 وا درود

ET ONES 

cla, هه ی Gi 



 ۱9۹ تفلاو نسا هل اسا نسح ی زا ریضح ناخ هعفدوب یں اپا لو هلن هداز یادت

 مرا ردفا یو .هبودنکلعب یدلرآ تفأاض رد شرب هلن | هیوأنم كنوڪ ا: '

 هبناج لوابوذلو نیت نامش یوم درو دیش جامو نایوقوراونکس
 شم دو شول ید یر رح ناخ رای د شارپ هت ااصقویرق ی رک سعرات ایدنک

 ینسه رظانم هداوهوپش و ةر طب هنس هموطنم دیو كن كد دا لر او ضف بودیات رشعو,

 ننراکه بس د بییلوا نیما ندبارکتمالس گود اما یدزاب هلا سرب بروتکه مط

 یساغا ويف اکارا ا اغا هعودرب بونلوار اوارارکن رابره یرکذ هتسلحو ی دیا

 ۳ بیک وکوایراصبوصاب بو وط لکو شرد ك نش ك دموق هلاعیب ار دیار

 مو »فر ر یرلپاهلاوج نبم یناوج يراترضحناغیدید 0 دوق ندهرطاش وب
 هداس وجا ارشیکیا امو ةنماخ ك ولپ بورب ناچار و

 هنقلخ وا بورنو 1 هب ,هناتبمآ یتسیاغا یر :و ی لس اناا قر هخارو هرکس

 ن نسجرلد" :*البتایدلو هنر کهراغاپااب کیس جد یسودنک ی ؟ دو نت

تو نسح یلدامقتارسروزم لرد اواهقباس هناا دو ننفرو هيه او کر هغو
 17 ا

 هنعفدیدمشکا هن اوطانا لر لب :تراغ بوغا هی دیا دپ ییا ساب نمس

 یرکع یرابل اب | شعر هو باحو ماش هباش اهر هد طرز و یسک ؟راکدر درابد ن ۱ ام

 نودیا هنا اتش برق لکد لک هنیر ةر ساو س بوم | تعاطاهسدکنکمشنلوان لوڈ

 بولو یوم دم كنیرڈیروکنا كروز مل سم یراک لک, بولیفاطرکسع نالواهناب
 وابخرویززم شاخ ان یدیروب هم :رزوآ ساب فاح نالوالنس هطخاح نكوطاناهرب ینو كاب

 یس بق ءعرد یدشا نصح بووک هنس ۵ علق هیهانو کهلغمال وا شردو 5 کنج تقبلوا

 یامزناراب هفر هرکصت ن کرتا هرات : هعاق نوک حوا بولک هلاروصحاندونح رویزم

 لصاو هتلودرد دوم رخ وب یدتکاصحهرق نوجا قالشق بوق یرهشم هلفاوا
 وبمغلو 7 یدمشذلوا لببعت راذرس هلبحر هام اس اب دوم هطزوکن دارزو نق دوا

 یدنلوارب دت ءوس بودا ٿ کرج یس هفناط لوق لانسدمر هب کا زو رم هام رم ارد

 یدلوا ماقما اشماددوجم هزو ک بوئلوا مر اقساي, نسح عا هلکعت | فازتعاید

 یشابیع اسو یر ا الو رب نالوا لخادهبنواشمو ۹

 بل ینخبا یبرکی + كروم ها ی دلردیوکهبراق ی یي اسا یعاسو ی د لرو هباغاداه رف رل و
 درون مووی دلوا مالالا ج اینو سنفآ هللا منص هنیرو لز ع یرنفا دع فم دیس

 یدنفا ینطصم نم ايلا نمایلاو!یمیفات لو اتسا هنیرومفر یدنفا نعم|یردص ىل و طا

 ه داعسلارا د یاغاواغارفنغغ هعقو ید لک ی ںنفا باعولا دبع لوز غم قاقر مص م هبنر كلا و

 قابا بولک« هزاهح هاشم هاکرد هايس رک ًایسع داوا یوا ی رک كبجرەاماغا ناغع

 یسافلاو شرعة فاش! ابیلالتخا تكلم لاوڭاو ىل الم ىل الجوار ینسالو ااو

 راضحاو را دید ضرع ند :داعس یاب حلطم هانت ب ماعهاتسداب هلدرلب !اعدنساوحاطا

 ماقما دی بنا ی رای حس بودبارار ر ںزواریطب نودرکی اع ت نانلوا



 هاو نوا یدنفآ ینطصم نمای اوبو هداز ینا نتزدصو شاپ دوش ۱9

 زالو هفیلخ نیش ناگنفرط هابس اتر ومضخح لا وند بارا اسو نامعارفنز ووا

 روکش هاخ مدار هکر بد بودی لار ع هطسا اولد هنونامهتح یابینزجبتاکون یه

 ها ارزی ا کیا لذا یراک ا "هاو لاصتتسایربزام اه یلالج نکیا اهدرفسمالسا ۳
 كاسر شناس و کم یلابام و یضرایدلپا ل اماد رب ےس و رغ كل اا

 اشا ناور رم هلک ٤ دوارا هجالآ یل اب یا ساویسوهدنلایرادن E اش ۱

 یاس یرقناکو ومطسقونوفبز رم و نس>ولدیلاب | نامرفو هلنمکح گر هبروژ *

 لر راد رس هرکی لا شید وطابت د رایلالج بولو ا لنطیضدیعس هرق ولیوط "
 لاا زاتلوا تطاس رارسا مرح و یلامها كلود الکو ید و تا ییا

 ۱ ا اووه تراقب و
 تولوا اقم ماقام دقم لترا عار :اعتسا یی دلو اوا ن دتلو د« ,دتامہم قل واز زاسعا ثعاب

 تام وتلو اراضحا هنا دیم ا عا نالواس وب هد لقى ؟ لی 1

 قنقوقدر همسان یلمماقم اف بومعت !مالعاهعوقو لء هما اداب ی اود 0

 شزغهالعاررس" هباب ودام رک کش کاک اس هایم او دیدی ساوه ودم 9

 تا بودی تمدیار بزار نامی ج دوم هلن نر طوطخ قطان نیکی دنیا
 نامی مقر مدار رز و هنالواتلم وگالمرومآ ن وم ES ee دهن یدلد

 0: وا وفع هل 2ءافتسراپ رک بنکبشل رکو چ هغ ر اه ن 1 دنا
 8ا 5| مهم ناو تا هتفردرس کنم اورد قالوا ندیم و رمو
 هلناناتشنآو نوکیآو نیو باتهرهظم 8 نف ساعا ةاسلار #8

 ١ نقرل وا وا اننا" هر ی ؟دالوایدل وا نامحیراهک

 ينهانبلاعافداب بوو اءانصفنا نیر *مانا لافولمف" ا دوو ازز تنش تب ہعجس

 الف كلف دياد كا بلك ىد قاخ نا وزهص ات هرح بوملمالسی او د ناک را

 نعالالا یر e تاع بنات نسح یس هجوت :یدلوا ناشیرپ بور ءپ

 ۱ نچالال ی روما دحرس ت نک هم ق ف اک ا مطعا رز واتساپ

 اتما دج ریو هد هداز ییکارادزتفد ینکرادت تا مو La و هبا ا
 هونخ ا !نیدو ودنس وب اغا یطصمیسادتتکو ل :کس بو دیآ نن رابس
 راکش دردلانحاب غا شح ور 4 هور نکن دننکرح یالوقلاتلودرد بور نوک هذعج

 مااا نسح هال ما هند وغاب یدلیا راغلراهل وش اتم! وقح هطار اکتمدخ كو لب ر 4

 یز و خلق زا وا قغمانوچ اە اساور د ی لنو هلا مذص بواک یاب ی وق

 ےچتلا لعفسکر GE وو بوزو ؟یؤتکم ن داغ نلیسح لنی یسا؛ نکس و ۱

 زون «نابغط كاوورو وم زر زکلیںل وه ور لول بیت | فقوت لار هلکیدنسهلک

 0 ندرزو زر سا ته ولوا تقوا رم رحنزو وا ترش هلبایر !مراب

 یسهعق واغارقنضخ ر 2 ع د ف روتکم زار ؟) نده تسا لقدل راو هنس بز 3
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 141, طح یشاب جوق رفت کیا نکدلک ه وانهرخ بوممروط 9 ا کول گدر دلت

 ید ار پطزا برسم ریش نی و عد ب ورینکی وتکم نآ طاس اونا ویامه

 بآرس باو کز 1 لوا دزاب ,یژدمات ناو بوب ,توعدیربةفورپ زو

 لوزن هنبارس هداز یلع | ولوب لو صو هب هنزدا ندنآیدنلوا لاسراو ,ماجرا هبوریکلیا

 ةر هکیدنفا یخ ه داز ۱ کد نوت نیا هنردا ل واریةفوب یدنلوا

 بابو بام هد ایزو هتعاس ی دیه تو دیا مارآ نر همکخ یدلوا م ا و

 یادت دق هانندب هلی او هد ایر ولس یدنلوا ماقا ناغلبا هی هنطلسلاراد

 ۱ لخاد هیأر س ۳1 احزاب, دم و واکس رق هلب اغآ لع یراص ىل ۇت مەنا چاس اغا ىمىي

 مفد کا بورد ۆك ەپ روز هامسهسزونلواربخ أ اب زارکار دک مزال رکو ا
 7 را ررپا

 لدو رع ید 7 .هلکعدردشنلوا هممت : دن واب :اوب یشویف یرولس ناب ةنطلش فر ط

 درود ىسەچك ی رک تابعه لت ورن بولوازاو ورم .هنوه اهن بوق ج

 هیالعاربرس" هب سبب لصاو وام ارتش ندرورم تنایلتمابم

 ۷ هليا یھاتسداب باولو دهلوا كرابم كمو دق هل اکی شوخ اکیا( (مآینمو دق ەلىن شيخا

 الم تالاب بوک ق دلوار درمخاشناب دوج ماقم ءا هک لوا یدلوا ا ھم
 تاف

 وی کج لیکراپرل وا قالنملب واکراد دنفأر اتاق دابق ردی دک یوی يلا :

 کز دبک نذر اب دنفآ هک دیوتا ف اطيب آب ایما یاشمابز
 PA ERNE ف

 یرغوط نالو ننرلب الموت هژج هک سیو تو دا ءالس وا یخ اند بورا ۱ 3

 هیلوارنامهن رار ویضح هلغلوا قومی ك دب اغ چبا تاتالمیوراو ها 2 داعس

 رش نبا مالعا های ۳ ویو م العنا هسا لو ءا سمة و 4 رابیدنلوارخأت هجایصوید

 هب یتفهیراینم بهروز هد درس لوارکم یرلکباوچ كاب و ندراناالص) یدلواحابص ۱

 هنیلسنیدءا دعا هلبیبسیریدصقت نالوا مق اولنزومادحرسندرذ دن از زو توراو

 4 ہل ےک كز ورم ربزوو اتغتسانںینساد ر ودود نیدفشلوا باسیالساتکوتسوتلاع

 بل سا ار ۹ هاب دو ماقم ماهه اوتف بولا یوتف

 نشا ییاوتفنزوا هجو ناتلوارک ةبودیا تب رقورکملاع اسا دو تقدلوابیرق

 دفن یاوتف ال الفاف دارت انا ماو تعابهنمعجزارهن هلکمرو هنلاهابسو ب

 اونم وب هردیعورشه یوتقویو یدزرو هنلا بومزونکی SE E هلا یں دما

 مادقا دنس ههچاومرل هب وزود ك زاب یخ دزس ینتیعورشم ی دما كاع در دء ورش« یلټیا 1

 ارزو لقد اتا قو ندرکض خان راد دنا انضماورگینبعو رشم یخدرانا گرا

 یناتن ا نس یە تحومر ك رابروز اتاپ و ۋاھ اسان حرب دت دهاثسداپمانتماو"

 سیخأت ون درول وا بیس هبطع ماقا و سرو لعاسهرک ایا یبراکدتیادارملتف

 هی مهروضخ نو وقتی رم تاز قاسم ییدزای را رکسعیضاف ییاوتف بول

 و ورصح بوبا توعد یربقفوب وار .دوهخ شمار ن نسخ زلف طزب ید نوک

 نوپیسا جا دسافضو میاد دو هکر درارش ارت هرک انزوا نومو هرعت خط

 9 ا

f 



 هسبارولیروم لعاسمزک اوى دلا دىت هکموویرواف كس زوتوآ هنسامشنسا هبز وژ ۱۹۴
 هنصشاناسا دو الاعوردو زقمیرامادقا هناداسف اما هناسل كد نوک جا و

 گر زن لنت ردها ټکر عم مت هلجحروما شیلا رو دص ندمطعاربزو باوخ نالوا مزال
 یاضرهن راقدنسراو" ردیا هلخا دم نو لوق هنسارا مززو ملت مر ولس هلک ن دنفحنم

 ده رلاوق یسا دختر ابجوبق هرکص ندنلاسرا بویر ویب تراتسرید ردقوپمویامه

 ان دنقحس - كياشساب دوج زارە کر دکر کن لوارداص ند امه نامره نامه

 یا بد ایوب لاو دفن هچهلداقم هم هایسولکدوبرکا هملپهنتف مد بو اک

 هنوف هرک لب نانلوارکذیدلر دنوک در مشل یا لب وک هقو دنکیرآ عاش و يسا ا

 یو تف ی نلرو لاسر اوری راباوج هروکوب هنصرخاناشاب دو9 ةدلوا لصاحنوا امهقوقو

 یدنلواتوعد هنو امهر وضحاغا اف خو بولتوقیلا و

 همطعا و زویراوتف هلبا ص خانوو نس هلک ن دنقح  ولیراو هياتسابدوع تلا هتک و
 بو روتک همطعارز و یرادغ اکی سآ نصر راجو قر وز مراشمروم هب ید نس هرو 7 ۹

 هنلتفاسان دیو یدلپآ کین رغاک كن یدنفآ نطصم نمایملاوب نالوایش هجاوخو دنک

 tb یدتلو بودی رار 8 هلا نوا ٿا دون 3 یدتک بوو, نا ی ںلوارو مام

 رزویاجلا یدلیتیکیدیا یلمخ كرل کاک وكن ییفم یو دیآ طح شاوت

 اینک وی و نابهابسیشالنو ناشیاتبعج ونار ریلب "هرمزاتسا نسح

 ۳ رطبولپقفداوغوهن بو دیک تار لقعیدقوتبولکس یخ ی ۱

 ییاشاب نسح بون | لع هل |یوتفهاشنداث نوج یدیاروروط رظتنملاب روز یدشود

 علیا وب بو راوهننادیم تآبوقیچوب دز راپا لتق زمو دنکر راو هنیارس زب ی دلا هاچ
 . ناطااس یس هخوز بوابق سوق یار س جاوا بخ ند هیضقوباساب نسحراپ دلی ںوأش م
 هل ای الایزان روزهابسیدمشمالوا مفاو فافز زونهارپ اکیا تیز 2اک

 دی دح باب ملق بواب نکہ دہ کم کرا دت كن اٹساپ نسح ںنراق رل وہ شاہ یی ارس باب

 رخ ات هشراب را وازم تساصم مات |نوکو ریو تل تت قور دہ رقماشخا زتس اشک لغ
 نسح یدبا مدلوا ناور هم ازا تاد : هژناوا لوا ید ناو انرهقفوزاب دلغاط و :د لا

 راربراکتم دخ یبا هدام ترو لید نکیا للاغتشا هیاشع: هولص قاع نیا هجا شاب

 پوراو هیاشکلدیا ارس قورعمهلکیتد یسوبقیساننا یریهکب ب وقي ندنسوبق هق هد

 ارقج دبعوباغا لع یراص هلن اغآ نیس> ین هک لوا اوا ن ہد وطن شب عضوملوا 7 ۱

 هبا خم وراب دب دزس ناو هنسومقاغا بولا دغاک قبط حاف رب هلی ارکناو دابو ار غوا هنلزنم
 ساجر دصاتاب نسحکءدزوک مدزاو هغو قاغا بونا ارزوا هام یتدربةحوب رای دک
 هنن اب تحمر وکیرهقف س ۸ زاومو مه اتم دش ماقمهلبعاب|یساهایرجبو نیلام
 هل عنصاالومنال وا هداتفادنسمالاح هکبد i aa از رس هات بو ارغاح

Eناو ین سمت ی هدزردار  
 .. لوزجم ییاساب نیرو ایل «بول اش و رغكبزوتوا ناهیزٍهقیال لا

 ندکدردنب
® 
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 زو هلیساغاومشبورب دناواخ هناد OR 1 هلا رار روز ) گربه ندنکبدر نی

 1 قلعتم هنلتف گلناساپ ر نسچچنال وا مطع ةنطاسلیکو املا تور دسک هراس اب گیس اغا

 09ت كج هبلک ةناسل ادعام ند راد بودیاولومق ی lle ليس هغ د دراف لک

 گمو5رم" زور لجو درد ثع اهداف ورسو رضاع هد هننفره بوی تر

 یتنهضودر «هرزحیرابهسرقلوا هلازارازپ د هلو EEE فمزال دوحو “لازا

 ی رگکیسضاق وطانا هلغلطا مهم تو یو ی E ی لنمو حاص رب یم دخ یو تف بونا وا الحاو

 ی وتقف تصنمر درک رخ رو فیفعورا لدو حلابص ه)محوره ی یرلبعاد د د ی دنفآ یتطصماالوم

 لنبابقارویبهق دص هنا بعاد ینطصمانالوم لصفنم ندلوبناتسا یرب بو بروی تباتعاکآ
 بوراص هلآ درب لک دلرو هلثماب بولوا مامان نزوا نوو ونون در کز ؟رمهاشداد نامر 5

TY 73فرح لداو قلخ ها رتو ځو طو ج هبجو جاشموالورزوهلج +  

 هين اجاس هلدرح تالآرد نزوا تعاطا ههاتمداب هکمکر هو یدلز باب ںلروساناطخ هنرلاغا
 ۱ 0 ارقا ار دنوکواب دروب فر ط فر ط هیکلواو توعدو در هنلورظتنمهرماورضاععاتم 4 ردح

 هرکص) دناںود دیا ادا ص ةولص تلو د بح اتص لبا دتقا هنمامااغا نا دعفا س تقوو رک

 هسعتولطاب در دزوکهن ۳ ارسدولخ ةبتعهلمدآ هملع روم رب یهمخان نالیزاماشخا

 كنار ساعات رمو لس a وز < هنناجاسیر اوط نانلوان هود .ey هرق

 هر شط یز هزاکیب ن دنا اورا دروط هلو لشاب هطوا رزواورهفول ام تا ع6نغابنردر
 نییامه طخ ر بوروط لنابدریالاباغا داهرفیساغایرب هکیورویزمرزو نازادعوزاپ دروس

 رسوا رادروخر زسمرلل وقی یر هکرس یوم ی دیو ةو او رق هلانتساکینو راقچ

 و تنایخندزس هجکهن وب ندنرانامز ماظع دادحاو مارکءابآ هوا لالح هرس ممت
 شیعمهمطعا رزو بوملزوکی هنر تسیاضراادبوملو اد ۱

 هلکزس حوت نسحنواعد زیدان شوق سایت را

 مد بودیا عایجا هداعدربخ ههاتسد اباد عا ا وب امه طاب رج ؟: نوجرد هم

 مزمهاتندان بورویباغرضاردرا ور <لزوسراخ ید مز زب بوح ازغا نزوایراقدنلوا ماعتةبفخ

 هاوخ رخ ةمالسا هان دابراتلو وآ تفمکردوب لمس لاوقا لوازر لار یرکمتا ضرع

 ىم. اا هاوخ دهب هلع ت تاودیدنف !هللآ نص ینغمالانکرولوا

 هلت ازار وژ لعد یدر دنیا لز عی هدازاتساب نانو نوتلا ایزو هد دی یا یلج

 بور دا بلط نتسا!رزویدجقیدر دسکی ساب كرلاغا بورپ دصاب ناو :بولوا قفتم
 یاسییداشاب دوو هنلکندنقح گرو م هردوبیدارم ك زم هلجر و هړ واو تف ها دارم

 هسرر دیا ماست بونلوا بلط ندرابهاتس ید لاروزو هنلوا ل تق نو ځا یغیدل وا داسفلاپ
 ل ردررقم ھم زمارقا هکیلک ن انس هل هسیا زهر و بودیادانع ابف

 ید طعاربز و راپدید ردزشیمر ود رضامژ وات وسلوا رضاح هنیراتفو هسر ولک مزال
 ید یولک هترامآقمه اعم هلا اغا ی بور و باو بو دنعلاو سا ۰

 هداز هلاخجراب دلوا مێ جانم ناکراو نابعا ری اسو هګ راو هنس هاب حراخ اعوارز و

۱۹۳ 



E ۲ حا !ربج بولر دیوگ یشاب شوام لکشیا عانتما ندر وضح اشسا لانس 

 نوچا یرزهو یدنلاج یرایماسا بونلوارتفدر ایروز یلشاوللب عب یدنلوا
 راابر وز ندفرطوب هایس تیعج ی دنلوا یاست هش واطراض بواب زابیرمآ یراع د رم
 هنیرلاغا كولبطعارزوید رلرر وطب ويلغات فصبواوا مچ لنکوا هناخ نالسرایره

 نرابحاص ی اساهبوراو هنسهقاط هابس هک یی د بور و یز ارمآ لس هعحاومروهج

 نضاح هن رادقو الاو هروتک ولاا وف هسا رار دپا ماسد رکا كدا بلط ندهامس

 هعاطو اعس راغا ردر قم كجك ندنراقح بولیراو هنر ز وا هلن مو ا

 باط یرااب روز بوزتسوک یرماوا بو راو هنکوا یر وهج هانس راد دلوا هناور بوب د
 باوجویدردل افحا هن ثكمک ندعاس هل هاسشداب ژ ز نمرو یتسب رهدنراکد ارا
 Noted : اوصانر خوب زا رذخک بولات داب هامس ر اغا ك روا

 ردص ب ورریتک نصبخلت یوتف بولوآ رهاظ یوق کیا نںنیناج هرماعیارس
 علل | رکسعیضاو و یوتف هعساضنقم یخ رعاذگبدر وک ب وڃآاشس 1 راد لا یاس همطعا

 هجو" هبیدنفا ینطصم نماملاوا یرکسعبصاق یلوطانا مدنامه شلوا هنجو"

 قرحوآ هرس یی یوتف بعنم یراثرضح هافیلاع هاتداب هملیا كرام هنيا بو روم

 لیامور م بودباس اتقرونلوا ناطخهرخآیدنفا یتطبصم ه دکل یلپدز ین

 ینا هرف یوقلااتسا ر ید مدا 4 ههشوخ رب هلل وا سلاح یر وشسا ندن رکسعنضاه

 یدروک هدزارزوآ كنارز «بوتوط ندنسو زاب بودیا هایم هردص ندماهفآ

 يلا ءارزوو الع لمبی ن لیا تراش ا ن وایو تف تینهت سوبئسد همساج رانو
 هلاکولا قیرط لع ندمه سدان فرط تلودبحاصهرکص ندن و رای دتا تون

 بو عانتماندماست نسامقتسا برو ز لانلوا رتفدهکیدلیااتفتسا نددیدج"یفم
 یسررودب هر نق هابتس* هرهژ لی هاثمدابرما تعاطانودیا مانجا نزوا دآنعو

 4 رولوا ار یسهاج هلکما !تعاطا همالسا ناس طاسرما کد در واک مزال هناعر

 شا لکدر و باوجو در واک مز ال قوا قیر یرازتفدو قی ره" یراتبعج هللا

 كرب نل ېپ اوو ه راندا تبعج لوا كراو بوډا باتعاب باطخ هن لا ںخخک كوب رر
 ندنغللوق هار 3 هرهز لوا هاشسدان هسدارار دیا دانعرک | كر وک ول |یرلبقتس ل لواو

 تو 9 وادی تما نمرکسردررقمقلروا هشذآیرازتفد كنس هجر رشک

 ماما دقاو باط نو دیا لامها هن وکه ا ح كباب و ی درس ەکەل یک 7 سنو ربات نو ها ز

 ك زک هلج ردشلنا رما قانعا برضهد زکقخ ك زس ین افا هاشس داب ز وکه سدا زا ماها

 ماتعارز وهدان ورا که فرطاوا هیتر
 شلوار نفع عفو کود هرمزلوآبودب اهاکذه زامتسا ,یوش

 یدنفاهللا منصقباس * قمه |شوبقرفت قر قره 5 هکبدب د۵نعجسارسبو راغ اجآ هاب 1

 هس ودرو مضو هب هنيغس رپ بورټوکه ب هاکسا بوړ دلاق ندنلزبم یو دنکب وراو هنس هن ام
 هکیدروک لقدراو هنلرتم یتغم هللا ج ویقرفنقرق یخ در وپ زم یدلبا نامرف وید هیلباالجا

 هلن ينص
9 

 س ىت ی ی یی ی ی نت ع صفق



 < و

 ا یرادرتفد هترواو قاغا ةر جیسا یوبق هنویفلی افتخاورا و
 راسهملر بم یا جا رس نورآو تاناسان دو هل وکو هزوتالیأر رارف هک وزغاخییدنفا دارم .

 یداردزوگ زایتماداب اب نوا نفاق یرومق لوتناشسا لترا رشیک یتدرانا یدی»
 نتارهو تەر هموق لوا راک ال یاب وادار ۱
 ۳۹ یربخ یراق ةرلوا نازی رک هفرطرب یررفو ن اشو لاغاق تولوا یلوژشه,

 نزا دیا,شمشاموع یر تم تولواراوسهلامز 1 لوقاغاداسهرفیناغایریکب

 ۰ پوشود هزوکوآ یرکسع نا هلاسوتو یو طوچهبحو یالغوا یم ی ۱
 زابدلغاط هنر لازم تاودناکرارث اسو ی دتکهعمارآ یرااب روز نود یلو ساتسا قأوسا

 نکرتمالوط یی اتسارهت یساعا یریکب ی دلا دنس وبا ید نوکو 9
 هر ازلوا هدورعا بوصاب ناخ لئوتمروق یناکم ثلهایش یاقشا مه و كنبرق هناگرضا
 توادع لنسازآلوق ییاویرازااثفاو مادعایرونکهلا یتس هنو امغت یلاوماوباوئا

 هخا سنا هانی شا دوم گلد لب لها نیغ وا قالغایرا ENON روس ی نلوا مقو

 یرسغو زارو "نلوتقمرکد یدلاق نزوآ بولساوب هک و نوکلوا بولو لا لاج

 ارزو هلو مالسا شر رها لع هی ینا هعما م وب هک یسنریا كنوك لواایقعماز
 یدود, ۳ و ون اموعوارتخ الا بحاأو نابعاو  ناکراو مارکءالعو

 ا تلودو ندرومآ يه * ةنواشم اد ها امزالص وكمت هتسوبفاغا یک

 راوس نوعا تاق الم نادم لاغهاثسداب راکماکیاشساد هرکصت تق ںیلوا هرو ما

 لسمو هک کو توا ۳ ی :دنقا قطب م یرکسغ یشاقآیلوط اناودیدح "یتفمبولوا

 اسو ام تاداعس شتت د قدراو هر امش رودضح بوئسوذ نه رگنسع هداب

 لواهنی هرگنضن نک للو ناسم بوشل وس یروپج روما نالوا مزال ی دلو تم

 بوراو باشل دیارس نالوالناریم تا | بوقبح ندةرماعیار مت هليا تترمیال
 بو دیا اهل روشان یراواوس توت آ لکذعت یک شامل کد بازار ة دیار تاود حاط

 ةرکرصند هلاکمو تنگ را قمر رکسهدشاق هطا یتفمرابد زتسوکر لترا طتوراکللقم

 مع قله بویلپامابق هلبا شان عاصمو مارآ لتموکح ماقماشاب بودیک هشرللزنم
 هنتفیابقشنا عفر کشت رو مودق تین بولک هس وبتسد جوفجوف ما هوجوو

 نذر هبروز بوک ةلتعرس هدر رب یرب صحا یکیاهدربصعثو نوکلواراب دل موتو

 ول دروز وتک انخا یتطضمیساغازایهابسو رامخایقیدملوا ذخادچزوکوا هبا نایعزار وپ
 نوملغاب لا هد زوروضح ترؤتکی ر ورغم یکبالوا رو زمی اغا بقعرد یدلپا راش

 نافلاو تامر دع هدرفس اکمز كی ناف نو دب باطخ هزا مازار و اش ایواهروط
 هل رکی دعو لاوق هلم ك ن دشمروراقلحرڅ دو دعمان ورابقرت رام ب وای پا

 نرذعم ناه ڈزار وپ یلد اکنیدزنس هلی یافت هل زما ںعا هکی ں لوا ثعاب هت ی دیا لکد
 عا دتخا هکم یمایا ی وص لوا نب نسردلیوس نوچ ینزار فارس ئاتسا یا بوما زازا
 لیوا یناسحا كکیدنپا رهن یدلک هیزیا هملوب کیدا تمعذ نارف هوا لاج



 لاکنامه ردورقم خاقعسا هتس ایس هر مره هیمروط هموزوک دقت غدیصاب ۱۹۹
 پو يمر دنا لتف هبراشف واکدنکیکر اثر وعیلوقراکپنکو کمر یلاجر  ندرکناسحا
 هلازا ییجش درو یک ك نس که لفص هللا نیلوج شاپ یدبدزس نو دلو لبا فیس
 تمابهخلوامیاتهقالخ بابرااما ر دراشماموق هکیلاحو دنکی نس هکزرولماصوصدز ه هر دیا

 ی هماط لوا لک دلک هلو بناتسا هکب دړو باوج ك چ دل مارا در دزی دارم نا ینآ ی ں لوا هت
 بود وا هاب یرغو یم زج بتاکم ںلوا نزو عانتما ن دیراطلخ بوروک کرا دب هل وقم وب

 "ےس كرکزشمروک یتعاصموز ثلس نابع یھب هکیدارب .دبوش وده درا مر دیکلنقو 1

 زا لتملا رد هل هامز, هجا رکو ناکرا واسو رارکسععضاق گارکو ارزو ومال سالا

 ررض» نوجماع اکی دعا لخادم هکاپ و ولاق تکی داده" كنس ناسسه روابدوک

 یشالواببترت ننلزنمیسا دک ثكنیدنفاهللا عنص نوکر بور, دلاق یب بوب د نسرکج

 عب مدع | طالتخا هش یدل وا مقاو نوکلوا عانجا هل هروز رار در ونوکه تغابض یلاع

 ناممرد نماد هکرادت و دوخ لوا رای در دتا تبامل هر و رضلایو توعد ندنفرطاشماب دو

 ر ابا كس لایه شمروک سامی ز لب نان کید تالاب بو یا
 ماعنا یرولف لنز وا هراتسا دل و کاص وصخ ردقوب یسانعم كل هم | تفلاخ رو(

 داراتام رقم £« د ردلکدیراک لقاع كغحهلات مور یخدندنا یدنلواراضحاو

 كرانارایدروتکه ار کسعیضاق لعد _هبیدنفآ هللا ع یتفم بور دلات یب ندا بودیا

 ماجانولواتهاذ هتم هدر ایک هلج مدروک نوچ یدلپا قیقحلدا چن یربره ید

 هبا را هلن یعامطا ناطمشی دلوا روک لم ید یر واف كسزوت وا هدانروا راشم ا قافتاو

 لوایدیذ مدلوا نزوا عاقیايهنتف نودو عابتاو عبهج اهل رابروژ لاعب بو بک
ê۱ ارگ یدیدیلک د مبا ةا یدنفا یتطصم نمای اوا نالوا  

 كرةفو:اثسأپ نس>الکد یداگدی |یاسهدانز ند راد راف ةراتآب و هدیاداب اب مق نامعزا زاید

 کا وار اسب : هرکمصت لک دی مالک تخزارب وب یدزتتسوک بارغتسا تیابلوا بوقاب هنزوب

 لاو حاو بها دیروضح تاپا هزپامه بابیرانوبراویدروب هپ اغا تط ههم یساخآ
 روک نم لاونم كنراکدتلا ههاشدای روضح بول آید نسکیا کدی رانو سیا ر ره
 یار یدلروا یزانویب هللا هيلع تراثما هرکصن دنرلک دا لاوحا لیعفت نزوا
 یدنلوا لثقهدهرماعیارس بولپرونک هلا ناوضرزوکه پد ندر هبرو زلوا هرکصندنوک
 یسلج لنوپامه باب بور هل رشیکباررب لب روزی تفد یس هلوقم دز رو لءزارذ

 ةا وكن دمای رج ی ب اکر اهاہساما ی دنلکندرا رمح بونل وا تق هلت امس م می
 تدمرد ودنکب ودیا باصتسا نونا كاب ج اتر ر کم یادم هی دنسکب ویلو اح ۱

 جان بوفچ او نال ا اووم سشرزوکنادکسا بوب و وهوا هانلکدم

 هد راسزکر بودی مط هبیرولف لوا یرراکتم رح یشابارارف یونلتا هلباراکتم رج
 یر هلکم (لب رعهطورب رخآبوتسود هب هع زاتملماسنقایراراښد ولتق یب ودنک
 ندفالخ بایزایاس وز هفملخ نیسح ل وتقم یدلوا ثعاب هیاشفا یر ثوب ب وجا



 1 قا ادار هاشم الت وک ین ودنلوا لتق یسامنآوزق نطق ما قلا
 نایرع؟ب لانش همق واتساب نسح نکیا یهاتمداب دارم یتشولازا ییکیت|تالکهارد
 ها وآ منام هل لس لرسم وا تاتو دف ید هُسرتفد را هر و ز زیح ب هاش رب 2

 لصاحنمامام موق رم "ی یدمشمارونک هلس هن ویا بونلوا غشا

 هليا قاراي ب وقيچ را هناخ هو یراهچک ناتضهراور وب دم كو !صالخ بودی

 ند هزاش هوبف هلفغلا لع لانس هک نرب نواتأاضمر کیا زوایارماک بو ان قو
 لصانت ینلر دنوک هښ راب د مدع ناماالب نکدلر وک هنویامهرودضح نوار درا

 یدنلوا ربط ماع ندنرادوضیدوجو بورک هلاهلج یسایقتسا هبروزنز وا قیر ط وب"
 وص یا !افتخا ورارف لانلوا هعقووب هسدااتسات دوتا :دوجت هطزوکل ا وحا

 اورسخ اح م وحرم ندلوس اتسا نالووم ننتبسورس رب ز بوریک هز

 «چشلهلزابف راعردر وشم هک د یماخناک رزا دکھ اقناخ نالوا لنراوح مماچ دتا

 یل اع" لول وا همئشم نو راورا راکملط شاب اصل هنرارضحهرسسدق لامضموآ

 هد رط لتفودشیرفتوادع یدلبا اهر اج هط ۱ اح هل | اا هپ هراتسنآ لوا ا ردفورعم

 رک هرکصت درا هعق و هر زو "هلاندنسن ان عاض وا قاب واغا لعواتساب نسخ

 ندلوبن اتسااصوصخراپدلوار دیا لتق هچخ دلوناهت یت رب یرب بوتس ود توا دع هنس زا
 هسنا شات نسح یش : یدل وا كسكارا زراک تارا هفناط یکیا وبهدهرشط

 مفد ی هلن لا هلوقموب بوریو تسکنسو هقرفت همه هنتف لها بورق ی روز
 لوبقم و برقم هدازیویلساب هن انتماولالد هناتسآر دنکسا نافاح ایوب دم لس

 و و رسم یقه ەز ور جرابتعا بتلودوپدهزفلوادر کی دنا ض رعورورغمم ۳۹ هنعددل و

 بولوا بجاو یرکتهطلره كنيم رصنوژ زء حث نالوارسبمهبو دنک ویدمشا وا

 نکبدلیدیس ناما سف بورت را ریو رهجو فزع نکیابسانمقلوادرر رم یساونو رهو

 هکتاراتسابس وامد كفس هحو ینو ت لث هداز ندلا دنعادح بودی تبسم تلاش

 یدلوا ر ږیا هلازا هلا هنا زج یراهنسک ینیدلوار وضعب ندنرورغل اکو یدلتساب
 هلعالبر دیدامادیساغاومق هک ییأغا لعهمقج ندنعل اغایرخ#ب هکر ند هل

 راد اخف بمر را هو ن یک ا ا یک درو تو
 بودرکوچ النتلا ینقس هداعسلا بابا اب نسح ییغنرط ندییلاعیارزو بو ی
 هیاتساب نسحاقب اےس قکایدل وامولعم یکی دیا هن ی رج ران وب هیدردروآیننب وو

 بح هعطقر دش ید ی هعطقوب یدنفا هداز یمزع نامر لوا ید یش یکی ولی رو یلان ادا دغو

 دز ر لیسج هنو نس> هنیدلاق لعهنیدتهسلند شک |ندالد درک نوی م مزور 1 هرلوا

 بودی دصقلتفیاتساپ نسح یعءاسرزو نالوا ماقم ماف اتباسودبهش نیس هلج یا
 ندراکدت وا دخ هار دهلي الحا هب وز را بودن زر یا ندنخو ناز هل :| بیس ضعپ

 هداعبس للقات وضغم جد ییأثس الفاو یشاوط قبا ہس ماقم 5 ار گیدو ديتول

 نوا دا لب صتم قسط ید دوتا وب
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 يرانا د یجهرشط نورزملنخیدراوزکلار هنو امهروضح نوکر :هیاهنیجشامن 1414
 دین ارج ضع هرم نرورم نوک ار یدیشلوار وضع هلکم | ددو "بودا

 یهاشداب هيمن پول ولر هرج لبصوصخورو ید راقج رو باتو ی رعو

 رادنزو یدلرو قلاب يومفهرکصن دوکچ اقر قوا مولعم یکی لک رشط هلا

 هضرع بودیار رابضحا دالحن وڪرو هد ردا 8 یه اتسداب هخ دنلوابلط هق |

 هیلاراشم کن ما ب الجا ثعاب ی اتما نس> یجعاسیدمهلورفط هلغمالوا نو امه نذا
 رهاظو نامع رک اسعلا نب یتیلزسرغوا كناساب نسح یعشک,رادرس نکیا.ماقمغ او

 رهاظ یری ةت لاک ید لنربب دن بواپربقراپ روکیتیدارغوا نوچ ار وب جم در فیس هژناوآ
 نوچر داکشوپ تکرا نو تامه م نوچ زس ر غوا هر بو روط هنزو رکشل دارفا هلعلوا

 ثمانەغامقج هزوب لدور طمع ی ءار دیا یش زر سود ك ایا رھعت هنیروما كلر راد رس

 ۱ هاتسدادش هما ابا ضرعوب هر دشلوا بجا لی دبن 7 لصحرولوار درس هج سعف نالوا

 هپ یدنفا دج هدازهحأوخان الوم نالوارصع * هفم ییضرع تل ی تاس جدا ی ی اار

 هب < همش ءا یتا مفدو درد ربفآ ضع لق دروب لاوس دردی اح مقاو بور نوک ۱

 نا ا لادم هو طعرش اب بودیا تواد فا دلو کنم

 یدیشلیا قابا هلاراهب زر بو دل فوخ ندب تارا را دص دیس م عل هداز زهلانج

 رکلد ندنکی دار ات هی یراپروتس فرط ی دیپاراصب خلو ضرعد دعتم امار یس هلازاوهد,

 . دوماربقحوب هل! ماد دم حارج یدمراو هنا د نکیغ وب یر دع الصا هبنفهر.بولوا

 یدلوا لای و لیقبعاب یضو وو یدامقچ هرشط هیوک ضراب"یسودنکب وروکی ابد
 هلی ارانلوا ناب طا م برقم بو دبا لوھ ذا یز م لاک ندنومتم كو1 ال ءافوال لمع

 . یماصتخاا غ ارچرمالازخا بویجا كولس هنارواش كر" هليا تلود نازکراکو هتارادم
 اساپ قطصم هدازنوتاخ هیضار و بواوا نیامد هلبا یدنقا یقطبصم یتفم نالوا
 یساغا هداعسلارادبودپ ترفانمخد ها اغاداهرفىساغائ هی یراداوهوزارمه 7

 یدانال دیم هت اف قاف و هليا نابعاورب کا هلجیولمق هدیمر د یی اغا قاز راد
 نیا عهلیساقلا هدا ز کز اب بول اص نوغل اص هب ارقف هنمان ینهچخ ارام ەد انا ویو

 "هنسو یداز زارد هقلعیمنسوروجتسد وزاپ یب یدعتو اظ بان بول !تآور وسر
 هاب جت ناضمرلااسن اسب ردلاوجا یون E هوای 1

 یرکی كموقرم هام یدبشیلوا نایعترادر س هنرزوآیلالچاتساب دع ج ارج كتو نوآ

 هبا ر ضخ لو زعم ندرصمو ی دلواروم ام هداز یلانج هنیب بونلوا مقر لنشپ

 رغ یدیشلرویب قمروت وا نانا وید بونلوا نیبعت یراصاخ تراز و 7 اوث
 يدل ررٽوڪڪ بونلوا هبجو" قل راد رس هطف اع هنسال ان هن وط هد لعقلا )یو

 یدلروهیاغا مس اق یسا خر اجو يق یر بولوا لوزعم اغاداهرف یساغا نر

 .  متارج بوردوک هنلودرد ینسادنجک یدر و هاب نسج لد ن الشق :هدراضح هرق

 . هیارآاغا نیسحیشاب چەن روظن رنفاچو|یرچکپ یکم افعتسان دنس هتک
2 
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 للو قربح هلغتلوااجر و تعاود نوسنپا ازغهلن ران حرش یبا مور کعب نم بوک

 لبط هبودنک EOE E r :اهنس و بولوا مقاو
 هد لعفل !یذ "هرغ بودمغاط ی ابطا ید وویزمیدلر دنوک هرشاف تعلخو عو

 ایر كواب هنرامدآ برةمر دز زین رودوی دلراهح ول "هلی م م9 روک ن ندیربعم فوبیلک ِ

 یانروطر» زمویدنلوا ن قالا ناسیو نبی یابرغ نیب نایجهفولع هاچ ازوقط نیکیتا

 هدارغلب بم: ت ندلوبنات سا وک حو نوا كن ەچ |یذ هاسهلبایپ ایر یشاپ

 ھذا ارغاببوقل ن لدول وب هملا یوم یاسا یدلب اهحوت یی

 طتنم هنمو دق شاب جان روظونسح یلد یدمشلپاكنرهبوقیج هرشطو سس
 نززءآ یلاح هداز ی اح ن نانلوا شیت زادرس ام قم هدلعل |یدەامىدر وط ۷

 ترازو لب یه سی راصاش هی اب مون یسیکیراکب لوط انا نالوا نس ةا هس ور بولاق

 هل داره یش اپ نات کسو کول لو نایج هفولعو کولپر راس ن رن قلو بة یواررو
 ندنسح یل الج وئلوا فبعت یراتلا,| هندآو بلحو یعرمو ناویسو نامرقو

 یلالج وی دشلقرادرس نوجم | یف د كس اب كواب لیوطو كاب وا ین هرق نالب را

 یارکنیهاتسو یارک ر شو قاز تم الس ندرهدازناع ندیااعلا هییرانا الق ںشراپ

 گر هم هامو یدنلوا وفع یز اه اک هد ها ی ذر اوا بومی تعج ارم هماشنپهاکرو

 ی داپا بضغورقزهطم شراهداز هشس هر ما:دومناطاسبرشمرع هاشسداب شوک دپ : یمرکو

 ی اوم هما ارغودمعدا ضعد نونوق قف و هنسولج كەد از هشی برند[ شسیکردو ام

 الوا لم دیا ضرعابولا ی دفاکناکنع بولو نشت ی اغار وورق یل حقو تالسارم

 رون ۹ ی BSE جا 9 یداللاو اعد یدنلوا ذخا هدارهتم

 مات هدازوس زوپزهرابدارغوا | مرو دحم لوا هرگضتدبآر بتویلوا نیم چ دەھ اتسدام

 را درس یب یورو لس هسلوا یراکفا تئرمارابل الج گر اکتشرابرهیدیا روتا
 ا 1۳ وب سم دارا هلئاسحا ك ارکو تفس ك رک هر دنیاورفرس یرورضاکسو نوک

 نادر د نجرا دمع 08 15۲ لتق یدردیا مذمندرازوس هل ومعموب ف و اهاتسداب هک د

 كنس هسر دما لا رام هلو ایسار دید وداق وتا رذ ندیاروهظ ناسوب نیمه

 هرم ایی ناب وهشمهلنا ىقلىلر ا 30 نالوا یسر رم هلبس هب 1 جراح

 یدنلوا ل ةق نوب امه ناهدودخا هما یم هقدنز ودا | نىك ووا ثنسالو الا ى ذاچي

 تعا رابرتا مح هتلتق ید یلوطان ار دصیدنفا دعساو مو رردصی دفا هدازينا

 ردمسهمان باوحلکد یا لا وس یر د زم وصخ هیاش اب نسح یی رط گلد دعقا

 تنجورش) ووش م لمرو گک قد دنز هما شاروس لاو وس یەو OT لس

 صار داش شر هل اا سن نوا نودپآراکنا ہلکا ی اق ءو باوتو یبح

 ردقوب یل اغ>ال اوز هب هن اح راکوب کوب یدیدزلک هعوق و نکلردردات ی ۱

ت iar ا يا !ریسلاو ضرال رخ PEN مت نسرید
 م4 دقت هنصوص

 شارفلاک افلا نوکیمو یدب دا وح نالواهداشنبنیدارمردراو یهیجوتولیوأ
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 . ناشب 17 :نلاجزامدآ ی کراف ,bea) د زدم دهن ششوفنل ان ل کلابطان وکت دو ثوئنلا 1¥

 - هام هفحلوبق وهلا زا نس هی در "ەپمشەلي | هیوق صومصن قوج ین دید دز دکیدرارولوا

 "راد اماف قو ههشهحزکا 0 ذلقهروصقر دقب دنز هبترموب یدلوا لا كل دلبا ںہصق

 نون یدلیا ثح “راد لمخ هجنهعزیدملکد نونح ردق قج هل وا حراخ ندفیلک#
 رخ انالب بويل وا هلوبقم یسهبوت دخ الا دعب هسیا كی فززلوارد ات هصوصت لوا

 ل وار رکنرمضح ی دنلوا هناتهبجوم فیرش عرش هلفلوا بجاو تق
 ی دل وا صالخ ندنس ال ۳ هج ںساف زودنکیدیاز اعلدقهلباز j3 1 هتک

 فلاورشع ینا هنس میاع 9 یداوا صالخ ندنلد مالسا دو ندنلا ید نیسم

 هدفقنأس اا 1 تدوعوهطالبحرفسرد سورگنا تاج اقساي دم یرادرس

 را درس اسار رال ال نالوا لمس هطفاح بد وب کلکه نلودرداتساب نسح مطعارزو

 ` یدلک هدارفلب بوقلف نادیندوبلعسرلثاوا درې زم یاش اب یدبشعنا بمن
 تعجهدد 1 رقرو توعد هگن ردی رکسع بورد ا فور شم ماکحاهقاکاو فارلحالوا

  لصاوزونهنسح لدویشابیبانروط هلایرچ ؟:نایردنوک ند هنأ سا ہرن لک لإ

 شلسوا یدتیاهجوت هنیناجنیدوب بوق نددآر بید دلو كئترفس نامز نتدلوا
 اشماب نسحیل د نالوا ی سیب اکی نسب هقدنلوالوزت هنلرنماو وقبوک ینسیروک

 نلدروزم یدلاقلملوطانا ونود ن دبل ومیلک یشاب گوأب شاق هرقید دلوا قالمنواک

 بوسقح ندن زرط تللملالحو ركن کل ی یدک هناا مور حر کلات روص تم الا نسخ

 لتف هبا كنف" نودبا تضخ هلی اهن ا فرج ید یی دس هنس هغردق هدز اف الو

 یدردتب میزوت هریش بولا مزا ولر" اسو یا هن اخ حارسو قلرومغیدچ هد هنردا ید
 .نزوآ لاونمو نناصفویرفر" اسو هنقوصو ةملفراد یکے نل اصەچاكو »خیافرب یلهتردآ

 یرکشعكانوبو یدلکنادرس هلبارکسعر دق كب نوایرا اوسوهدایب بوک گر یا ی دت
 ها و لئاج لننیب نابرع یمکیدیآ نزوا سیر غزر طور وطرب شماروک
 تروع قحآ ی شاب كني ازبدیکربلیاجرللبزهنس هقراو ثلصا یس هلدراهودررب

 ۱ یترافرو هنلاوقالسحیر رل اب كنم شر اضن اب یکی ی ًاصنوزوا یک یباص

 زلبرتا !هطامایرادرسغاتوا بولک تنه و قأریبضاس شرافرتسلدن 9ن|لانحوآقا ررم

 واپدروطرظ انورضاح بورتکه ل هورکرب لنسکوک یرض> هفقعیدر ان, یرالتف هل
 جوا حوا یدو دیکر هقوچ ید هر نقلوا ر وراتعلخ هنمرولعم اب والبر دق قرق زوبر ادرس

 نقدر مال ارخآ یش اص هیادرفورد لوڪ اتاپ یدلیاضرعهکواب یم دآز ویر ود
 ر دقلوا نکل انا نافکهالب بوی الشق پوچ ناخ یارکی زاغ م دفا ندوب و یدر نیا
 هو دنکب وراو نر واک م دارخلپ ن دن دوبخدرا دوس یدبشلکبوبلا قاموبوط نزوادارم
 ۱ یرفودنک یدنفا مدا را ليو چ ن دنلزتهراسکس هعفدو یدمشعا تک ولو

 7 نقد راویش هلو تراشا هرد وع ندنف رط يش رکم یدر دروکهنوعد غلا ییندمداو

 هجنز هللرالو یدتیالاوم وس نااوخا لالچ بو و باوج و دزر ایک بر قنعذ درت الی
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 هداز یی لک ایراد ود ی ویدیدزرولوامج

 9 دیدردپارذ ان یزوس بوتلو مطمن هسلر روڪ مدآ ن نیتمر ندتنطا فرط

 هرکص ند هل اکم زار ناق دراو یرتکک یسودنکب ولاهنت اب یی یدنفا مهار | روزم

 « دژ ز ر لام ڪک اعم لبا یںیقا اراد زتفد نو دیا فقو :دض یلالج نزشو وص ۵ وا ردیسشوآ

 ییثعامدقم یدلات نن ای ناخ هدازیم ۶ | نرود ا یییدنفا مارا هلبارابوتکم

 بلاعمندیهاشداب س تاج زر دیا یاج هاتلودرد هر دیکن اخ بواوادوهعم هلبارازازتف د

 ن هژب زما دعا هبسر روکتعاصمرادرشوب كر ک سیا یم 2 ٩ ایت درلوا

 هنرابدی دنکن دل لوا بوح وکی خد ناخیدرب دلس یکن دید نوسنرا هطداحش یرح رس

 لدار بول وکندلخ لوا یدو اوج ساب بواک ی درا درتفد ی دیا تیزع

 بول ود ند لح لو |هداز یع ای دنلوالوزت هب ارس كب هزج لنرخاوا مرغ هام گر زر |

 یرادرسرافکو یدل ل رتفدودروآ یدنفا یلعنابر ط بو دمکه لام لمصح هنلبامور

 تولو لنتلاهتشپ یر وت اطرفاکر رف كس یللا هلج»یشادر لار قویرانادویق راو

 گن دنصق تلمر وک هندنامن و دوب نوک. تامهموراح ذی دمشمروف ؟ینسوو وک هر ,هطالیح

 هردو کا كالنار نیا واشمز وق یو ور ات هبنوره هرز

 قید اموقهغامقلاق یبهنشم ؟ویزباز روشروقبوزاروقحرر قلخ زتکا اراب کناواب وط

 هنىقاول اراوب ی دمار و دص ىا ولوو تر الصا بونلوا نوا اک دال لو

 هزیخذ هد وتر دبا تمو سقم هکرواک هزیرز وا بو روق یر وک لاتا ی رافکه سر بک

 ودور هب رع بوتلوامیزو ا ر داکد بسانم خاد كۆك وقلاتنىد وق
 یکی یدک هل ترک وراپ دید نوسآ دیک هرکص ندن | نوسنلوالةتباش د وبلا
 ملاروقی روکیخدزب هیدطآرخآ رای دمر وکر اج بود لبثع یکی دنیا هرصاح ییدوب فک

 هلبقرت ندرلکی لب هک ١ لوا رای دا ترشابم هب وریوکوب د م اراو هننزز وا ید هبیات گر فاک

 ناپنوا ثبت یا دف یت کرا دعاسو اغا نارنعع حو کک یساغارا دعاس یولیزا :هانس

 نوا هسا كد هحامص بوک نانکسر دقثكس ہ جا وزا دنا كنه ادقمرب ندارماو هل هات

 هئوااغارفم یشاین ایکس نالواهشر یساغآ یرهلب !یدنلوا هبشودرتسهژ د همز د

 هکانوس یزوض ىن را ید 2اد ام ترودخ وا ندقابو| خ دن
 ندنفوخ نعط هل زوسلکد مزال یر چک: ی روادا شیازسیر کب ب ومار ما قا هسھک

 كرکوانا كسب حاقر اممه هز لاعب ی د | عورشسهکمک یرچکب *قوح کنید تکی

 بوگااب نع ارم كدا تمواقم نوب اط وارا كسن وا شنکر دق هنرهر ار دلتساد کید

 دددنرکیدولت اهر گصت دنمأنت یروکرروق فرط هبوابورکه سر درتمهابروقیووک

 شوخرس یش هد همه كاتب ر هآرا دید ولت بیا دیفمراپدروکد هردو 3

 مور لتبلا بويل وا یفار لکدلنپ د | لا نیبعت ش آیدی ایکبلب,دنتسوک ساب , هاربا

  لوزعم ند هنس وب هرکصراپ دید نوسک هلم رکسع لبا مور هلج تا دا ارم یسکب راک لا

 قوجویدرد هکلنویفحاف یاطعر یروکو کد کهن ىکا تاتا شاد
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vr ا در وبامار هات یکب دی اهلی و ااا دغى دلپتىزوس 

 ماهر هکوچر ی دا وا ناینط جاؤ پوند فرو نری
 وص ارب هنفابكلوا بودپا مس ید روزه ی دلیوس ندنزول فط د لیکر 80

 مدرباق یال سا ضرعو تنطاس سوما:نکلمرراف يک ا اقر دلکد

 و اراهباف هداس هدایزندکس نواوراوس كب شب ترودیدنکبوید

 اف رلح تا نیرو د هک لوا ضراع تافخ مع هات ار نو

 ل الب یدلپ اب هات هنو یدلسک ی دنخ هن بوش الا فصنیدرابب نکی دار وس
 ید یدمش كدزد همزد هنقدزاف ق دنخ هن ك دليا ك نجر دقوب هداشب هوار یراناکصم

 بولوا حابصنوج دابدز اتروقجرربقج انغص یرودنک ق اراپر کپ رای دز زن

 نایدروط بول باری الآ هن قشیرات راوسو هدابس یکه رشدنمد ار جوک درود كرفص
 هدهرشط بوراو هنرزو اروا هلسرفهتس,تودیاالرراشف رو )شد دری او

 قوق ددماغ اوروکندفرطووراپ د سک ی نچ اقر مرابدروتکمدلد بولا یر فای ار یراق دلو
 ا ی دیرو یراب ل اراک بیر هرن رامهیروشپ کت یدنلوامادف ادا

 یتدهداسراپدن |اثنحبولوا لباقم هبوش 1 مزب یسولت را بوک قصالمهسریریک

 ۱ گاد هر امز برف هرصع لصاح راو هدارمآ هک قو ؛:یربوک ندوربن 5 یدزامطهراسدنتم

 هب هنوط یو دلیپش نو کود شو مثل دقورخ ال ب ولوایراتكزج ۱
 پور دلپ ند هنوطراوسیمکوهدابب ,یمک مدآزومکیارب یک یدلوادبدب ان بوبوو
 رفاکینوج هلن كانفتو بوط نديرو رپ دنا ص ین بوراور هقب اس نس هو یدک یرب

 بوروط نامز قو نسور راک هلن ین الغوا یار دق نوااساب شورد رایدرتسود ۱

 کارا فکب ہا یاب | ی دروکقوب نعم هو دنکن درکسعیدزلوا ديف مر رو تلابنسا هراناخ

 نلالح" ها قیرط و یدلوا دوم ینوودیشوکود بدیم وچه هی آش

 لجاسرابسکانر افکهرکصندن و یدلوا فا :وهعناض سوشر دق ڭى ىلا ا ناز و سنع

 بویت تعانق ید ے5ا یدتغاط ی رزابنوط ك نیس>بور منکر هیت IC :وط

 ۱۳۱۱ د ااا هد بووکر کسع هل رامک هار 11

 ۱ هم |یرورپوک ب وروکر کسعرفار یندرافکراپرلوا دیقم نوکحو مالسارکسعراپ دنا
 ۱ وا همون اب نسح ید بر ادرس نامرف نوکیب درود ی دیش لوا برق
 بوودندنتیدلوان کم كلرمکهلغلوا قیگیراق دنخ نکلی دیا ما داو موجه نکم اسپم
 لس کنن هیات ور هم ایویدشا لوخ د هنیواس رتم هللا یراک هنیط ندیناج ییا

 ناب ,کماهرهاکردقزومکبآ قجم |یدلیاریشیش "همعط نم هلج گر کرک ندر سر یک

 .ندوراپ دلوا الهو قرغ بم رود یرامک یخ دكان ؟يراتدر او هنس هوا هو ط بوش

 ؛هناه-ت رغ رافکی یب راشمر او هندن امت ندد: ب روخ وک ندلحم لوارکسبعورا درم ه 7

 بوقج ك ی :ندنیدورابدتیار کنج بوروک ی ع رفاک كمي هجر پویا

 وا رغم ی فید فا هال ناک ووه نفر ۱

 ین 2



 :  یکسمالکار لکه دو سان دن ۱

 بولکچ هناهتشزوررافکرم الار ی دلو لس كنج لنوو
 دارغا نوت اونی دوادرسیدیشمآ دنا داتشلصف ینلنودهلکمآ ۳ رابروک
 یدزاب یلغوآ لوف دی دج ىيىسى بوملقوت ییلوعوالوقهرکسن دکدتیا لینک نیم

 قلاب یا تاپ دارم یسیلاو لیامورو ی دتا نیبعت یی و یی اغا نسخ یشادیهنروطوب
 هنص هطفاج تاسوایاشماب ن :نمنخ نلذدیسیبرلکب هیس ورو هنس هطفا نیو نا یرکشع

 كنرخآ توو د ن دولا هلا | مالیسا ارکسعالددرودنوآ منا خال غیر هام راد رسو ید و

 .یلاوحا نالوا مقاوو یمرب و تزام هرکشع بورکهغالشقو دنک ی دلوا لصاو هدارغلپ

 ترازو هباساب نانسقوصالامرح هژاتسارد میام و ضعدرکذکكلب ار مورا ا
 ماس تلانا هیاغآداهرف ْلورعم نینعلاغایزعکبو یدنلوآ تو ەد هەن اتنعاتیولیریو»

 افساب یجا ظفاخ ند همهاتوک ی وایر دیوکرا درس هب یو طانآاتس اخوت فاسوبولزو

 یسرولف كيب شنوا بواک لتدرود یمرکب. كرغضەام یدیشنلواتوعد هبهن انسا

 نوک لواورتکیدتبا سواح هنماقم بوراو هناوید یستربا بوغلوا ضبق نوجا یربمن
 هب هلق ید هلم یسا ن هکر یخودق بوراوهنارساغا واس اغا یز کي برق ەم اونا

 یکلمامبو زا اغلاق زر تبع وماغا هداعسلاو ادیسلریای دنلر مارس بوارر دیو کمر

 بونلاقالطا هرکه سو نور نوا الباقات یاب ورا
 هنهات دار :یروبزمامدقم اتساب ن سحر زوآزب ری دلر دوکس هنکلنفح نالوا للام

 هزاشا نسح یاس لامر خوی لوا صالخ ندلتق هلبتعافش یرااغا مرح ید یش ہک

 قمار دات تا ون ىن ا ااا وما هتس هطفا خرس توانو ىل اب اا مورضرا

 را دو هش رزوآیلالخامت ا اٹساب حوض "را درسواتساب حون لرم ی ږلردنوک هوز رط

 تانترازو هلعلوا یس هعادق توا دع كاسا نسح مطعاربزو هباقس اب حوت نانلوا شییعقا

 جونروپرمیدلیا نی یئ رادرسورزو یاث اپ حوصتیسکبر لکب بلح ةر بو دیا لرتع»
 اکفتلوا نا رف تاعا عاق هد نرال نالوا یتالو هلغلوا مدا: ننام لغ راتخار اسا

 ژزادرسرادت ؟راکهننس هطفاح ترسرویرم مطعار دصاشماب نسح یش لتقو لزع هرصق

ETNهنمکح مامز یرکتسعناشکرضب  

 میقع هلالقتسا ماقم ميسو لب رثسیب « رکصتدکد سا ماقتن ادخا ندنرانبشدو مار

 تارطق ندنحاتس فن نقدا موا هنغامدزورف* كیدر "هرکا دار لک ولو

 لدبم هثوأدعوضه» یتیم هژلیتسابحا لج هلغلوادساف یراکوا "هغی هلا تو هریک"

 هداز ن نون ات همضارو یدنفا ی طصمیتفم یدلوا لوح هنر فانم ىفلا هلن یراراضراب

 ترفن ندودنکهلعطاب تلود نابعارت اسواغا مشات یساغا یرییکیو تن ؛ ینظصما
 تودنکرب قنافتا ؟هنتسررس یسامصخاموع هلناقاز زر دبعیسافا هداعسلازاد نیک

 یبواملق كم اکتمد نبض ًاملعدمو كهاتبلاع هاتسدان ناثخ هلا لیلا تیاطا

 اولا سعاوسو راد كنب الرس "وا دع نراتبو لوح ل لچک
 دمو

.. 



 همالمالا يش ج ندیراترشح هانیلاعهاشداب بد ku ار ارام اعراس هبات شور ۰

 . قالب ول ۵ ردنیعقاو یخ گرو ور مر زو بوقبح را هرڪا هکاشمو یلاوم رابکو

 o یا هو ابعتسا نعوفو ندیفم بوروط نکر 3 نی

 میاض ید قفمبودیا بلط یبرتناطخ هرکصن دکدید یدلرو با وجیپدز دهقاو
 یرا تنا یکی دلپا بیرت نوچ بصانمو یدلوادنشم توا د معزز اراهلکیدمدش

 یا الارانلوای سیو هد هرشطو ددر | |یدنیانبع اغ نوم رونکه لورصد

 یتضارغا ویا دیعبتو ارش ین اطلس هلو روزمرزو زار دک لقب رظوت ههم هان )

 یخ بو بادام اوف افت اهلا یرهلپ هلج نوګ| صوصخوپ و رد لنکرا بنا لا ۱ ارجلأ +

 هراب شک یت ااش هرشط بور دحآ یتسومق كنس اجەنقو اتا ا

E ۱برج هن ات اغا مس اقویدرایدشسپ ی  

 هام لود داراب دلوا کفر دایر ام لوصح یر بود
 . یابدیدردر رقم یسم 1 عانتما ند همر وزکدسلبا بلط قزرازو رور ېم یتحرابدرم ودافتمامام

 نقدراو هللا یدصق تافاضمدبما و تاقالم ههاشسد اب هدات اب د واد ن وکرب ین.
 ردراو هممر وما هچ نج هنلواضرع بویمر دشل و اغا قازرلا دبع یساغاهداتسلاراد
 هندیهااب تافتلا یدقح باو د نس هلا ضرع ینو کن او دلاکدرداب :وکه رک کت 1

 یرھک بولو ناو د نوک تدسی دلوارطتنمهش وک شرعو ی دلی :ینعیدلوا روع#*

 لاعحم الا لنس لعبر ودنوک هرکذترب هنو امهر وم ھح هم لقم 8

 هضرع لن اما و در ولوا ید وم هب هیطع ؟هنتف هس روزل وا رخ ان رک اردراو لا وحا هج
 هکی داو سز وسواک د لوا لانقحاشمار نسح «لکدر" ؟تولوا نوذآمتکع فیفا

 یتسالوا نارق ںوہظ ك داسف یی دلبا نیقلتهرابرچب سی ازار وکی را دن نزوآ لی رکا
 هسزمردلاقهغابایرابرجمب امو اموع كدا بلطیرپم هرکوب نوا ناشهارس هلسررقم

 نیک تنفس : یسا در رایحومق یدلپا باضغ ین یهاسداب بانجو د هتلوا ازجاکی

 تلبرکدب دض رع اغا وک تمس اكد ب رلي یرارتسعیض اف یک لح یندص د رعاغآ

 کد رک ارزو بوقج] رکسعیضا و : یدلوا ففاو هب هدر بول" راس د یدلواندن

 هرشطهنامسالتم هلحتلا لع بوبنلک | نکیا یداتعم یکم زار دورود ثهطعار دص
 ةولص تومل ايوا نکبا نز وآ قمردزاب همان تیاکسر هناطلس لا وسرف هبورغ یدةح

 هللایدو ۰ مراد یو ایج 4ر و ندا چوپ هک لپا ِ هی

 بقر کو نیا از نر تسوج نیح لوا ۳ ی ار ال 1
 7 رد اراک لج لاطا یفیرااغا قاموا ی دالا یشحافیاطح هلک كار رحاعوب
 سلحهد دراخ یییاضا ساو ی رلاغاو د کا دلوا ناظت ثعادب هن ا A کن ودیا

 يوراو هرارکسعیغاقو ی دنفاوغمهلیرادورکن داراب دل ملکه هرزوا یو زاضبو ودیا

 _ کسر د قوپ زنسر دیک کمر دنا ماست ال هاشم ا نمسح تدعاشدا ین رازی مان
7 

 ها ۰



 لش یوو بوشر ف اچو دز ر البا نارها یم د كرل هنسوکه جت ا
 فلک ع ولطربخ ندیهاشداب فرط بثس لواراپدر دنوک هنوپامهروضح بوز با دغاک

 یناغا ی رکھ راب لک, هنسورقاغا ونود ن دنس وفا! یخ دراناو یرغل واربح ائ هیت را

 نالوادب دج طعاودصی غوطو شم ارارف بورا وق نس هزاورد تالفقم" هناغلوااغا مساو

 کربم یلاغایریگویدقچ هتراز و بورب دا ضرع یو دنکب وراو هیاشاب دج حارج

 ینطصم یبقراصلصفنم ندنتلایا ناو هل هنا وببولپو و هراغادج | كرت نوونکبو]
 لر دز وکهیاتساد اب لعزواب كج هلکن در ص« 4سرا تل کو ایدلریو ترازو هایش

 3د هنر دآ هتفه یدلوار لب تر وص هبي میاف و هلوقموب بشلوانوج شتلوارم

 هنفیدلوا نا هدیراخاتسکیرهب . یدلوا E € 9 لواناوو
 هیاتساد د نسنح تب رثسرپم(لتملاو ركب ورا و هنو ام یار اف ال اب بوبق اب ی

 جاشم ضعبو مال الا جش نوکلوارکمراپ دما ںقا هنر تحت مرحوب در ںک كارو
 یاغاهلغ انلوب تنا یدل ا راشکهر :امه ىارس هليا مالغ وین هاشداب ت تی د مارک

 لوح نکا ك راکواروک اتراپدتیارودقم لب هصص ورن ات الم هلن اد دج

 رمهفالع هز :نئرازو لنلاکو ی زره بول وا صنقم هورکمب بوبا ل ۳ ) لس 4 ن :ونرلف اقشسو ۱

 وضو یراتسوامش او ک ارد هکید نوا ماد هوا هک هاشدابراو

 نسحی دل وآ ماضی راکما و عاطمو داقنم یخ را رخ الاتیدیآراشم ارارصایراکو واي

 رمالارخایدلوا 3 رص قد ناب مو ضرغورهک نکیا هناسفا یرزع تنمادعااتاب

 هکیدایش ار هرمریق نوکیا ات مشی گو بدو فل باش

 هوا ناطاس پولی ردنوکن دهل فرط يشابیباتسوب با شاولرعن نوا فعلا لد
 انسه اب اغآ نادنخ و راپد راقج ه رشط بول وب شاشاب نسح انس ندنمصم كنس
 لوار دلت ان وم هنانسح لو عراپدلپا لپ وعو هب رکن راک لدعابتاو لتقنو دنک

 رك ڭلزعهلغلوایداماد كی دنفا هللا منصیدنفآ هدازنغ یی غ اتكيت ال س را

 ا كر: زم یان الوم وز هاظی ص عدو ضرغ ك ب :زو(لق دلورفنت شافت هضرعو

 كم عیجرت یلطم وب لنولسادنپ بیکو ییدیدهیاشماب س کی ی وب بلو ارهاب

 عن لتق هلون یرأت هسسود نس سم ید لتق سا ازعتذسح میراث رات ملطمر شع

 حللت اباغا جسوتاشناب ننسح یک نایر r دعو تدور بس نسجا

 یو دع نکباهاوخربخ و ثعاب هنفارڪل نکبا ی راداوهو لیعملنر مارهو یراغرا:و یتب دص
 نامو سدح هد هلقی دب ییاتساب دجا طتفاح هکیدلواوب ثداح بیس هن الواو وپ

 نلرو قفلوا تحور ف اشا نابلوا قیالهرویامه "هصاعلقدنلوا نامرفن داصم "
 هجاغه ىلا نالوا یرادزتفدهرر واتساب رشح ین٣ | ترشس ایماتمدخوب اغا مسا

 سالا ىس هبیرمو كيرشن هموقرم یا غبور دن وک ن دنفرط نایید ینلغوا

 . باوا نام هنع مط هی هعتمآ ضعب كموق رمیاغا یدلوا هلک مت | كررع هبا هببتتوپد

 شراپساک یتم دم هادا : بوی كیا لمحت اغا مساتهدلوا عزانم دنندیمن زیرا

e ۰ 

1۰ 
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 رودح هزصروبزمراد زا رتفد کند كدلوا نیز نان هنسانطم» نس یکی | نفر وبا ۷
  لاتقا یاغسبان ؛نازبدشالوا دنماقموب یو ندتفلا نگران ودق و ونلوا

 هدزاهماز نون نوید صوتص خم هزار اد رتفد تعامل وقم واک اص ومش یدلزا لاسوا
 تیزق اللنا نا بودیا ث دحراهظا اغا دز رق وب یسهقالع اراغا زنحرصم

 ةژوسوت هدازهحاغو لیک د در دقجهلوا بیصناکب می ید یونان هندنوکق سو شاف

 لاتع لکدلکهززو اهایرننشها یاضغاهلکم القت هرز وابو ديا قاط اراخاشو كرب
 ها دزا توللغ نن ارا بودا تا 13 نا 3 | نرخ اس هبنابیس هلن هان ناو

 تل بواوا تلاتسنناح و فا وله اسان هلن | هلن و یکم هرخ الاب یدیشلوب

 یدردنب] شبح هدهلف یدباتادم نصب الما عاق هلنالزع ید ی هداز هخاغ و

 ةساح كنب یاغا ید نزا درهم ناسا نسحو یدر دلا هب ی رتن کام امو

 مرج هداز ا .ناتلد ب انکلا تر هدرصع لوید وهرخآنراتم اغزو ی ذر دلاخ
 . مرا لوئقملسار ااا لعنت اکهدهرذارم تلودلوا هکنوجآ یدتفا

 e ی اسو نورد !مالعاهضرع همانا غمد در دا مچ نال تاور

 ا امر افاودغاسو صالخ لبا جوک بو دیا ل اوما ل ذب ءزکص ین هرج یدردرو

 نیو تشکل اس رم ق کی ناج هرکذ اسا لا حارح هنب و یدل هب صانم

 سرقت رم اتا لڅ حار نالوا ماتم لودر اا ساف نش ماقمْ ۳

 < یکتا او نویم ومان قربغ ن دنرانوک ضرع هنو امه ناوید نیا وا التمم

 «تناوکتس ك اناغر تواناو نب ات اپ هزجم اش برویم هقح اد اا

 و ودبل لاع اشا مسا نوکر یییتدشا i یو رنگ یل خر وماوافصا

 م ارج کوشا و یا حا بور دشا توعد هن وامغرسق یی دنفآ قطصم

 وص ندان الومب انجاه |نئرا دتفا هتمخ كاسات ساق و نند لوا لواعم ك اش

 رو یرادکما !غلمهاخسدایاغشا : لنحارذ هک و ماطتو خاور هکر كنم لک ولو

 هایش هزاودو یر دق هنم رخ ید اچ هلا یس یسیرقتضرم نکلردیرابتخا كن ارزو
 | ایل وروما ماتساینائ اتاپ هزج نالوایاطاسناو د عود یر دق ةوب یتعاطتسا
 اکل ی هتنطاومآ وتس !لاعتتسا یم هندی ن نوسنبا هحاعفاووروب زا ما فسا
 ۱ as 8 :یزوما بانو تاکوردتلوم كوبيه يلم تلو داما یدل رایتخایب ام اب هرج

 أ ماقم ماه اسا ت E e EG [ع عاق هش رل لن اات حارج هملا قوم ز روا

 ا |ضوک درک گن شهر الایذاجج هلکعد یو ماعروم سالف

 "و کما یار ید ان اسب مساق بولوا اقا رخ
 میرسد ىح یدر رتشوک ت یش ۳9 روشمالنمهدهلز ز>و هملکرومایدر ول, زد

 i رک هناا یلوطانا نو کپ نت الخ ا دش سوما ضعب هضهاک هلل وا ندارز واتساپ

 1 یا نیا بص ؛نیراکد ید ید هبص 2 اسو یدروک ترازو یاس هو
 زا لات مو اب نتسخج E زا دعب فیرث رش رم نڈاتشر :یدلاح ا



 ور  لتفهنلوالیذاجولرع لنرخال و و و لع
 ءاح شفمالوا دوحوم تناوا دنلب نا دوز و دعس4م هنسابلا ترازو تماش و

 ساق نلعب ًاتسشساپ دج خارج بوروط یوقوم تعبدو مسربهدمرماعهنی رخ اماس
 ندتنطاس فرطاشاب لعزواب رصم طفاحو یدیاراشاوا لنتمدخ یلماقم ماف اما

 یدشع 1 ناتشنآدقلودرد بو دیا ب ران س ان یکی یر ندرصمءارما غنوا توعد

 لب دی رسلد للبق نو نار ترازو رم نیغنلوا عاسنسا یلاصوبرق

 ییا نوآكم ع لحرسر د ترتفروهظ ءا دبا دلر دنوکو رق هباتساب یلعلیلوالای ذاچ

 كفالحأیلاعت هللا نداد هل دس لیپ ولع نارق نالوا مقاولتار نعم هلا ىن "هنس ەكى لاس

 ساسان 1 سامع مال هاس نالوا هبغان"هننف ست رهلغلوأمویم هرم جو رخو باغن

 نددسرح تل بودیایورعهداسفو هفت رو رخ ندپ دا و هلا دهع ضقت

 نادناخ نوح _ هکیدلوآوبیدانو ثعاب هدا قو یدلبازا رد نسو دعت تسد هنضعد

 هدهفلاس لودود ریسک اسض هلاع ر اطقا اساباتفا ی یاتلودرف کی اع ناکرالادنشم ۱

 یولتمه ولع نمادندملف راشعاو رآ دمو د درد هذط هنطم ید قاق تس ا ناژ لوا تاعارم

 هرصم "مرهاو و یسزتگمداح نالوا نهر نم رخ نوبامع باکر للملق نام: :بولوارتربوالا 9

 تلقوبل اطم نژنک هدالبدح تاعوتفاص وصخ اصأنم 1 انا

 هرورض سڪ كتنطلسنا ون است هيو  ورکس مادخ يلج بلاطمهلییسح تااط ۱

 هکیلوقز را ده لعحانبرولوایدوهنلوصو هزالاعبتار مكنیسهمز دا یژهحماسم ِ

 , افترا هیبلاع جرادمهلبا ی سچ ترورضکبارهیامیب ندک ارداو باک تلقعیورره
 ین ناسحا بولو راهم ور اطق بحاصور اسب لصاو هد هبناغع ناطاس تلودمایا بودپا

 ناتلوا لیبعت نوملپآداتسفو هنتف جانم كولسو دانوم یب رایظابولق ندلم یارک

 مانتسا یتمالک ةالو و ماکحرلب دل وا مماطوصب رح ةنلاوماناعرو منافرتغ هر رقم

 ندر رک 1 رفبولوا نزال رانامم یهاتسداب رماواو قلا ماکحاو عو رم كٹرانیام 0

 زاید ا تراسح دهن راسخ ماکحوارما لاوما بوک ندنءانق هلن یراغاباعر لاوم|

 سالس ندن دال و یوق هات نددارکانالوان زا تعاطا ندی دق مقاو نا وح یتح ۾

 در٤ وزارفاندرک ندتعاطا ؛هطیحیرورض هلک ازارد ین رای دعت كتسدهکب یزای ا
 ندا شدا م حر ورم رىم بولوا ثعابهتسع | زاعآو عووتسدم امدق«نابصعو

me :هنیناج ها هلبا ی انا ضعب بو دیا دصق مابتاو دامن  
 هسا ناتسهاور هاش لق دلقاجریسرداب رفودا دما والا هنژباج فنکن وردت وکبوکم ِ

 یدوصقم رکب كلما هنیپ آی دیا نی تصرف نوجا نامز ورو نیک« تن ؤ6 وره ١

 کت خو جات لاسرا هلا دماررپ مات دیش ندالحالم نالوا ها كه وکاشکهرهچ 1

 بو دیراهطا نفحهلوا رادافقو بقعتم س رقنعو راداوه هب و ر نڪ هلپحو ره باقل

 جا بول قر ومحو فست نم یل درست را یاو ری روو

 عانتمان یکم ۷ نالواررقم زا بودی رد افدیز "دوسکورسریدافبا

e bh 

۴ 



 نکل بولوا باهتلارپ یوابضغو طظبخرا كن ازربتلکد لار مظا نما فلاح بناجو
 نسانعمدا رسا ن لنیفلاخ یناجو دعاصوصخ باتو تفا طب لباوج لالقتس الابهبصح
  نالوا یزراو جهه در دکرکقفلوا ما زتل ماقا فرصو مان كرادت قوا شم بارسا
 از رئ نوجرای دل هرفس وب اشسا لم نالوا تیالونلاوواجردا دما ند ناو جګ ر کس
 یهاتسداب سومان طفح دصق یدلوا مولعمموهفم بولو لوصو هن اوچگیراوسر"

 دتبالو لاو هد راق دلق ر افسا قاشملمحو راج توعد تاجا نوچ | ماش دری سدان

 هااففشم میان هناجر ۵ نوا داسفو هنتفرامغ نیکسناتس ان فقیر شوبوف ن نسورو زو ناور

 اور نایرکسمرالاسهبسیاغا نافع وما کر کر خآیدلوار راک هاب مه ن اا
 ںائزالاوا بق هسر دبا عوجر به ذم لوک کابو لربما كاشلا ت اذ قمقوت الوا بودی

 ۰ کر ندلاضنا هناوسحم "رکسع ی دلو ا ندا وهم د نسالباب رحنأم دم

 ویزهدرفم الو !نودیاتات ەل هل انایوب لار سنع هددومعم ناکم بل والا مر طساوا

 دات هی هلاقم ین هدو دنک بوم! واربذپ 2 : ند رکن طرف لق دنلوا توعد هقح هلناریف س

 ۱ و والا صنف قاتل وکحرز فو هنکی دین تقطو

 1 یروزمراصح مالسار تست یدلنف ادا هلا ا ءبوط یا لص یراق بو يد

 مات ما دقا ید ر وکه نیز ز وکی ات راوتناتم بو دب ا لوز هننمارهب بولکه نتین هرصاع

 هد یوا لدو ب ول بق موجر دننام کندو كنت ؟نارش هنبر وا یتاخو موجه هلا
 ودر مانلاعتسایرا دقم هتفهرب بو بی واول ب صن هدرا دج برقوم دو مو تو مراصخ ن ماد

 ۱ ۱ اکدروک 2 هروشح یر اک دگر اشیا قجملوا هاکر کحهنس هعاق قراب یراق هلا تانج

 1 یو دنکندرا لحیالاب تولدقل امعو دزرف كر بواب لوغب غر دلوالا مرمى ند نرالا هماق

 یامناود الوابولوا ناسارخ مع نازبخو ناتفا بو ږیا ب اتش ههاشسبن اجو بازم

 لها رروصغ راس قوب لاج هصالخ هکرای دروکب و یا هعفا دم ی د نوکی کب ارب یز لر اسو
 - هلرادقلوای دا نب دری بدأت نا رکسعدوصقم نوچ راب دتا ناهتسا ںزوایرللاہعو
 ندنرالانمو لام هلن لعاسم هتعزع هر یرلک دلیدو لعام ند هعاق زماره بونلمقافتکا

aرم قاله هم اطلس حالفژاس یتدینوزم 7۳ یدنلقعونم یرایدعن تسد كلن ایر  

 و هس 7 ر جد نارا و وا نا اور هنراتیدو نک ناوک ue) ه رکن لو یل وآ

 1 ی و هاب رب باع اس تب E نان

 e د .e نر الدب زیارت ندنلس یبدا ی ادا

 نانافعو اتن كذرما یقاوخ دا دادو ا بودیاادت هلا العاتوص ن یاعد د لوا

 .. ناک نبی كىروم ام ناحابرذآرابد هکر دیدو یدلیآ ارغآ دی هع ا لتا

 کز لب نالوا ناار الات ارام وتیمع زر ان هکمودق بواوا ك

 اا یل نوال وآ لامالام هژنا | وارفلامو كانم ۳ ری

 تره كيدو اهل هداسف شتآوبدردررقم یلکمانتغاو رسم ی هلی تصرف زانن
 0 مو. © ۱ ۳ 1

7 

 مداسفو
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۱ 



 اب

 حالة دص هارک هاشب رک هاشم هلغلوا مالم هسش یاوه لکدر و بال" و بآ هتوکوب هداسفاو

 دیک دعب ناب ال | وصقم الو" هغ رک تب ی دلوامماط هتل طاست لب تصرف زا

 یرادقم كس جواىكپا كىسە درک كات رکنا اوا دوجوم لادن اب بوب انش توکی ساو

 هخاسمکا)نوکیعرکب ها ناوراک لزانم 7۳71۳ GS مرد كولم

 ف مل طق لنوکز وفط بولوا كلاس هب کو اعص «ااسمو ك راتب هنکولم بد نکیآ

 یدلیا مفر هدز ربت یارختیجورخو ین لع نوڪ ىل زوقط نوا ك  ال میر نوب زم
 ایا الات قالوط كوكو یکنلوت نر وادار نوکی یارو
 هلن نبودی شب نوال ابایزکسم نانا ةةلاوذ کا

 i بره برق مان نابفوط رگ واق تع :زع هب هباقممدقمندل وخد هەم ا وس “یاو

 هکنح تام رقم سر درب نوا هلباقم هدروز زملریم ۱ رم هک ۸ م :|لوزتلعضوم ماتتا

 ناب و مود لوح ٍندیناج وب نایفوص 2

 هانراق ںلوا برق نو زم مضوم ن ولبقتعحا رمهنب هعلقو 4عداوم هلبا ناار

 عوطقمی وودضح تارل اپ تلهاسومولعم یتمضمک نکل بولو هعماتتما دعا کی لإ

 یدلوالوج هنعاقجاالبر اطقا ی انقشاو دا رک ارارشسا هد رما یداب بویلوا موسحو

 تنسلضعد نددودحءارماویم جهات ر وضح كنا شاب لع نالوا ی ل رهن رسم

 قرش حر ا تا نت باوا یی هبهیضق هل ییس تم لارا 1

 تیا قامضا لنت نومش رک ةف تلاش نکن و
 هد :o 4 یا 3۳و رک 4 رول رم هرس رد دا تان هد هللاقم ةا ضد اوز کاسه

 ۱ الکدزتسوکم ابق هد ةلاقم هلا مالک الام ت تد د الصو مات ته بلوز مور وقت ۱

 یاهرکیاد| دبی دصو بثرت نیر الآهلباراجشرامضفاوررامشیب یخ نا اوس حرس هاثس
 یدلوا فاو نیتمف لیاقت هل ترق بول او ببر وط بویل زا بهر تنم وم ی ول هل
 لاعتما ینج "ان بولو ناررآ كنج لپ زکوناروالد بختم هقبقخ |ینزفرکاسم
 بلقوهرک ندنرازخ لوا یدرس مبط شنا رعا ,لغلبق لاعتش او شب ر ضو برح ساو

 نایاغم ثلما “نبا یراتررص قاوا ماجا رفظ یراموجه بولومرن یکموم ید دح

 هکی تشر مان یلغوا لع مالغ نالوا یسڈسابیجہخ رچ كنا دعا فرط یح یدیشلوا

 هد هلمد لواو ی دلوا د رم لنلایزاغر مان نسخ هرقلدرح هان یبیازارف رسنازعاصش

 ابضقزآ نکیشل وا نامعیز و تع زه هبا دعا لغلق ماج كرم ماحب شون ماچ رفان او

 ءان یږیارت د ندا دعا نیه ر مک ص عش رمش هلک. د غوا روج :هدرکسعرنقوآ

 ر و ڭا رثاع رسم كن ودعدآدعازع ددع بولبقراک مان “تحال مكد درح

 عمط همواقمو هلاقمهلیس هم دقم كر ک هاسههاش بولوایرشا رابتعاو تمشیح دز

 هنپهاضتقمیس هلو روم تروج ورا ساع دم هدر دکمکو د وت قوغ وظوماځ
 نکیارارفر مالسامالماز ونه هل يعاب ر دقزو ب ودیا عب#نارف بلچیسهمهاو "

۷۹ 



 النسا مدو ید هراناناکد روک یل احب رک ہیع هیت ی دابارادشخا یخزرارفنالوا ندرافک ۱0 ۰

 یرزهپودیزانفا اانا ییاهوا كاتساخوراج اه ترب غش اتئواتورد لا اد ودیا

 فا ؟هبلغو ناور مار ناولي كلت تل هزاریاد بولش تماسراتب هد و تدالجراطا

 ۱ ت رایان اتو تفاطببعاناوج هم دار دقیرارتما عرش ید فلا بنام ناهارک

 هو رسکروی 7 تاب گراناطاس هر اپ دشکود بو شروط ندلد نورد بو دیا يار رطرضا .

 یدام» نک هز دهوهض ثقوید دأعا مو هو ںڑحرازوا تولز سکو ا یل اراب 8

 یرامقا دح هد ةرزایم كنج امار د فناط زمذو ا هق قطا یف زوون دی اقچا دهشاوا

 ا | شوند سدس هننسبکن دمت الف مدارشب نوآروا لا نم

 e ےس دن فلا نبدراکدب حالم دز مر فورم لکی دکل یبس هخروباق

 خانه هرش االول و هم کج راب ن .دوجو كا تاخدي کاو نمر حز

 هلنامزورلوا رای دنیا لغت لب |ییش ت رنک ب ووا حال م هد یکرا e هنتساب

 هاا لیلخ نالوا ان دیر کج هم هاو تغ اب دو نالوا یسیابزاکی ناوک اعا

 لهفلابووپ دل وا دیس هرکصن رقنلبق دوبا وك ندراکژور ۳ وح ورش حرس

 هژریلدو تکرح هنا ریڈ هرچا دوت صرع ید تاب لع نالواز ربا تہالو لاو
 ندنلانغیتو بویر ندنآ بودی نیس هنتءاجشهارک هانسیح بودی ترز اہم
 اب كار اکت رو الد هیت لذروضحیدنکهدایز ددح هدابب لهاکمزز هر ضرب بو دل

 َ ههاتس دان :وردخاکا هلکمع | تاعا هباتسا :لعزابناوجک * بولیق تباکح تاذلار هاثم
 جد هک لات ضنم هند وام كرانا یاد و ما دقا كنو الاورد راشم ۳3 مد

 راکفلدو حورجت هل ابر دیبا ات تاک عیادت بید وا

 یالتیم ٌنصعب دور اراک ر شمش "دهجط,ی نکا ید ارکسع نا 5 اوراتف رکو ریس

 هس نواز ی "ياف رک یش وا كاذدايدلواراسآ وال فدبق

ARsکب 5 ما نقف رمشکع انغو مازا راثیا هزر تر کس ع لبا تصرفز  

 ودر دنا کا واش تحوم ماقتا لخا هما تقو عايش تلجقر و کس یا ندرام

 هر مط و هرهاد "هبلغرو رسوم زهرو زغ بود بد ,دقعم اه .ط نم هلدا نايا ع

 بوایقر وز ردم وهم ل امعاور وش یندامنحا قاس هراس ر را د دعا

 ناغل وارهاب لضف هذرکم نونف و رهاظ یر نکل رب کک هعلق هلآ رشوش تررض

 یرکچس ر کاسع راو هلاه ییهسناطاس هعلق هکبدلوازاس تر وص هن وکو هشندس او لامخ

 ءارما هلی نانا ههعاق لها یراکببیو كنحرا غ نالوا لنعم وااو صو ناداهل

 قو ر ونک هننابیلوقعلا هتب و لسم تاناومحنیلبا ل وبق نل طاب بھ نم ندرك
 تروآ واک دردن وک ول قربفسو لیکو ی رانا رزوا ك ماھ رقد هد رب سد تام

 یوا رتفاو ب تکه لبا ت رک دی از ند دح هنب رکسهوارطا لنناتستد الج كفار هک اتم
 :نواطتس فا برقنع ولا همداضم در دم دما ةلبادازمادعن ید دع تل ودنکو

 | ی

 ۹ ا

 7 لویهردر رقم لقتی زکه لچ ورسیم یففللنامز ب ولو لا لا عدعدادب

 فیوع



 ةعلق ملق ا رو 1 ر كو دبر ولا ااف و فر

 لداتنراک كار شیو نام هرحاث ۳ سابو تدش تابا اددرد ورم هلاوتس نا 1 او

 ندهرصاح لو توس هقداص تالکو ماندن قمری نو بک

 ناماتلط هن رالامعو لها انفصتنمکنبل والای ءا رگصادر ورم ز وکی کیا یترکپ

 نوجا ملتو مهد ةیاقںنلاقمو مصب یکم پا نایتسان زو كما | یدعت هت :رللافو

 ۱ نماید هنر اکد لیا لاب ور هنلام تجناق و یامک اخ هلرپ لاتناو تعارض نابضا
 نالاتوامبنرللانمو لامو نالنورمسانیرللابعو لغابودیا ار ما یا ور بالک هزاژو

 لانیمطا اودامتعا ةو; رو نامتتسا مر واك ۱ رارف هلالضلا راد 14 دنفآ ی داریضافبولنق

Erدوج نومعم بو لات نارش خرس تات رجه هنمناج نآو  
 هشحاوف ههورک نزد جک نآد یناوسن كارز هنر اک ا ها تلالض هاشن ورلد شا نازڪ

 : نوح یدمش# د گرام اسم ارش روق اب رماوروخا متر

 شر لر لس هل ترابی رک ورا یهو رئ علق

aUا یویلپیهشت یدامنجاقاسهربنسم ی دیدالبّاس بودی  

 : اوز" هعلق خف ریماونانع فطع هش رزوا ناوک یخ دو دک یدلبق ریفنواپ ارسلاسزا

د یا رعصیودیا تایهم بر 7 هلا
ثدعتامسا و تمافا نوک ید | ربهدز ه

 ؛یشونوی

 ر 2 ی 0 اب ۱

 ۱ ی اد E ی

 راکذا یب هن ن اطات ؛ هلساضتقایدبیلخ نکیشلوا الو عفر یر دق نارق الانیرلب |

 3 "رد, یدنشاواش نا هب هقرب هر ندتساب وا "ل>الم بورا و هداطاو فر لوا بوادیا

 .طنض ندتمح ییدلوا ورعم وم ولعم کل اسمودراوهو ی ولامن نط ودان درو
 ًامدقمندرار ما ءاسو روی دردوڪ هات راما هبج وتت بو دیا نیبعتکا یبرضمو

 یدام لمس یمط تلازر :نکیشل وا تنصت اب هل ات راما ؟هبئزهد هات و

 SE دفن اط لوان وجب رواق قیفراکا ی خد یصخش ماتر ر دم ا نالوا ق قزف ثخ

 ا اح الم ادراک د رس وکر ورم هرهثس قيرطوروبءىر م مقاو هد

 شار نراشیرو نویز” قاوساو توس نودا لاعتسا هنر ربقوت 0 اقا هل امقتساةلتإ

 نوا وارسنم لپ طرض و رحم , ولو داوس هلی یطوبر اپ دیاربیغت نرا ةماجو ۱

 بودی تیاعر ی هس اطلس قوقحو تب اج یی هع واط ذس م ها توکی کیازپ

 تاودا قیرفت بار + نراراود بول و , سر تسد هپ هعلق هل :اتبالو له| تنواعمر هرخآ
 نات طلا ارح ءالملس ارابذلوا لوغشم هو و یشع هلال ادعا رف بولیقبایساو ۱

 قارجنالوازورفا غورف نذنل الضو یب نامدودهک ین دهشینخ هیرسرهنماملجزم
 یتسلاما بور اءیدہشدلوا لانسزانو چارس هب رو 5 مان اهلج صخعش مان ال

aان یل نالوا لوبصحم طباضن دنبناح ی لات  

tal 



 جامل 4مل شفاورءالیتسایدلوپم ر هلنحوک ەل | نشان رب نو دبا داد رتا اباعویضومعم ۱۹

 ها نیطالس ند او یلاوح ندهنیاطاس عالفیشفاورقوجرب هی رتا نارو

 الحالم ین درانآب ویا لاسر اهنسهعلق هلا ی رک دليا رامتخا قاسم همت هک رار

 5 یرارس موق هورکووو راد دلیقراب و زاد طیضو راصحیالبتسا هدا ی دا دما هعلق

 ن رااذاد یخ درانا ی دتا طل سد هرس هعلق مان در وا ردروهشم هلک درس ا

 هن هناوجکء نل ن امز زا هلن اهرامخا هلجو بوملپا زاغآ هي یدعتو مت دیلاوح لو وزا
 .ريسایدرولوا هرااکتم ساره و بعر نامسا كن واق 5 ناب ہک ع و توت" اوم هام

 راک ور یرخوهدر ولنا رپ راسا نړ رش ناور لا و نوجاما دابودر وماجاح ندیم
 ال فدو باتس كر ۵ كاما لوصحب ویلکرذت ندنتف جاوماهشراتو یایردیدیاهبد ۱

 ۲ ناکد كن یا باصقندا المتسا هداب ودر وا الوا بولىقى ع هلا برف الاث برفالا

 ویلا شب بولبق رکبسع رالاس هبسییاشم دع هدازااب رضح نوجا بب نع ن تل الج

 ہللا لع یکل اج ا ےک ؟ الم یخ دلوا ART لوا هما رعهورفظ دنحیرا دقم

 نکس ن .ورا نم لضفا ور توم ود هلدا لار غارف نیا لب "لد الم بوشنب لتر ھ- هگو

 زلف ریز اٹ "همعطنب رکا لژدمزاقحلوا لزاهنیارز وا ىك امسا ی البنر قر غ

 £ رتو نالوا یراسیا ؟رراب لوا ناشیر هیارح ولابج شو هاب ورید ع و

 .كالاحرط اسنالوا ی دیر, نکبا نز واقاوآ راوس هت رز واور اضحا یتالم وجه ءاشا
 .Sb و رنک غل وارا وس هنس ا كاب یب و فوخ ېب بول هړ د تسج ند ودنک

 .یدردیپ اهاکنلاحوب هاکآ یز اغ ر رکمی دونکهنیأرب شوهایو رنورضلاببول ی اه هدراز راک
 . فلعما د زاغو ئ دیردښاب نالواقبفر یدلیقر اتفرکوربساب وشیرآ لاخاق

 نیووحالمسب رو یراثساب ن زایسک شا ر لک ی رو ة ترصنرال اس یرلباربشوش

 ( هت اسحاوشزاون کد لک هن هر ر ودصح راډ در , بحاصرز روپو ) وس هليا لالض جات لنت

 لارا هنتبم هجا ید هیرسر اله نمی دا بام : رکسع نتثمادوب یدلوا رپ طم

 ۱ شعهد) هبرق ناک جرفت حالم صعب نکرلردیاوجو تصح نا وحلوا بونلوا

 نکردیار اذک هصالخ توس ل: راقرلوا هاا ن دنمو دق كتا زغیریارلل و وغسم شو و

 واعتمان مولف بارت رفا و رابخا شعب ندنف اج هاتسنولوا ناومشس " هر اکشس هاک او

 ۱ هارکسعو موهوم یر وص> گلد اتسن الا ىلا بون ود نوعا مالعا یلاح مق و

 نا رکسصو باور نمود لا لنوو موس یا

aمزاول سو پی ذکت ناکسا نوی اك ما اثار | سارهویعرهرگسع تم ریاتب  

 هنس هعلقدابودروا یدرکسعهورکربدانودروا صلت :رگسع ن ءوررلب دلا سر یرزما

 ۱ هک نقدنلوا بلطدا دماامدقم نر دیدی نالوا طاببم
 8 گلالم نمکوراز هد وام یک بولک هضر رز وارارتسا موق لوا نارد هت نیر دام
 8 2# تن ممه ءاسا | یراقراوا 8 و ةیقب ی



 ةلطازانارکسع نابعا ار ی اوری هن انآ دک درب ره ن دن دارفآ

 رای دلیا نواشم بولت هزر لند نوا نىلوالاىناججى دارو یو ندنرثم

 ها6 دهعضقت نکلردروط سمه درا هن اور ور وکم هدزللد هج رک یروضح لا کراب ید رای ییدو

 رد راویلنحا كلا رودص نددارکا نال وایرزاداوه یزاغدروکهنمات هاثس ردرود ندلقم

 دوما قیقحم الوا هکردوب ترا ںی | راعٹساہنسنرب رر ورو لص ءافش د زاسوساوج

 ب ونلوا لاسرا یهاثس مان نزوا مکح بولما ینبم نومآ لما ندر زو ناچ نوجا

 *هعلقرب ناوسگ راصحالوا هنلوا عورش ناکو لم هلا تقو یاضتقم لک عوجرهبتابوپ
 ندنغیدلواربار کاشیررثک او تسپ ی دق ك شرا دحر دم دو كاج ینمانبءازچاردنامتب تمسص

 همدم. دعا هد ملقب هوا تزع یخد هدداوزودازو تافل رح تاودایربش ۱

 ندنابرکمسع لابعو لاوما وپ رم للیهکردوت تاودسومانظفح یاضتقمیس ردلاح
 دامو هبا لعا نا بودیا ناور "درو ءاصلا قافت الاب نادر 0 و رالاس بوتلیق هم

 :یضاح یالاو هربخز رفاو یراپوطودیشمو اتم هقیقخا یفمزوبزم "هعلقرا هزتسوک .

 عفاو لنراوچ عفان ارب ریذکض رار یکی ر وقچ دعسرقآ ندنزا ی راج یکومع هک وک
 كاتا :بونلواریرگومالعا هدا فامعراق ںآ و مار اثرو شم دردہسانم اعر لغ وا

 ثلنیلو الا یذأج ناور یوسدرکسد نتشک هناوریدلر دیرکه لدا اغا دوج یسدشابکر وک

 تاذلاب كهارک هاس لعب بولبق ماقم هرو دنکی ناوجګ مالسارکسع 9 ومركب

 ی دید لفوایزومد ندموزهمرکسع پولوا مور ی و دق مرقنعو هولعمی :رودضح

E Eهخمروطد+د نم بولوازا دلدا او  

 هنلحر رب بكور غص بولا e ندبرضوبرح تاودا هڪک لوا توسل ات لاج

 قاقتس ه هر ۶ انداشارلتلوادالاو ضف رب او دلو پولو ند هلق ناکس نکیاراش اق هافتا

 نا دم زتبسوک موج هرس ز ز ونها دعانوامق قافتو رکم ااا لقحتروصو

 قارىش هر هلتفاح لنو امهر وغازیراتلوادوحوم الاحردلوقعمانرکفدب مقر ند هطفاحم

 رز و یر" ی ولر قافلا امد /لیا قاقسیالخ هرکسعرالاس لصوصخو و

 نایعاورزو را دایقدو دسمیراصح باب ماقا کن افنتو شزتفتل اب رکسه

 هنبلددع هرخالاب بویلوا دیفمراپ دوا یاس هجارعاو یادهغاجا هکدنحر هرکس
 دانحا نالوا هحوتم هناوز کو ندق دنلفدادمآ ن اکمالا تییح هرو دعو دان دزا

 بابا جترشابموراپ دلوا لخادهب هعلق هد هکر نوک بوریکهلو ,هدارب ڪڪ هو ڪٿ

 هس .رزوآ ناورندن او دالبن نوج ناوررد دلج راصح ءان رايدر وط پال اتق

 بونم هروط لر هعاق یخ د ناو جګ ر کس ع ناور اه اونابعایهلواو اوتم وجه كلام

 یربع ندنغںلوا كم” هعلق هعلق هحاس عل راک لا عامنا ننرلکح كلبا نمم هناو رراص»

 هنسلاوح سیا ندم اانفاو م ده بولوا نیست نود قص الم نابمحرادج ننینام هلق

 تداعس ردالاصوصو وقافت اید ردن وها وانا نزوا یلاح توس, وام هعیقر نارادج

 یتدلوا بودا قامطاو عاجا نزوآ أر ڭتمد بحاص ماناغا نیسح ندراهقرفتم

(AP 



(f لا شیهر هلم لع ٹرک التہم هل لاوط یرکسم هیمت> یرضاقلقعیاضنقم 
 «ماعتا نوک زفزوتوآهلبآ رامنیت رک اسع یم دقراصحیانیرادقملاجرادرسرب بو کیا اہ
 :6لانما نوک یمرتیهلت امدا زوہ جوا کیا یرابضع رب اذام کا یرا نقشو هحأس نکمشما

 :نازغو قرتسو یبونج هلموقرم بن اس لننوکی لا كروب زم هام ب وړ تس وکم ا دقا هنناخن

 . هاكر زو هلا ات مادقا و بویلپا عو رهن سام راو د جوا ندفرط حوا عارذزود راشو
 نورتسوک لع هلمش هم نقم مزلم عو رشلا یدل وا لک درا هفصت انا نوک شبنوا

 بو دپا مع نیما دفا نوحس هاج یشاو نامدراذآ ممه هرکسع وق لوق نت
 كر و زمهامد و دصاق دو رو یدل وا رسم ماعا گلد هاشم وشدم مو ق نلاعد هللا لب

 ادوض دا لک بر دنوکنوجما لا ےن تنام اھت م دقآ ن درب نوک ی درو کرک
 نع نفذت لق دنلوا ع الظا همتونکم تماس نوم ٣ ب واک هل هر لر لس همان كهار هاشم

 یدقمكنس هسوکعم هب رخ عاضواو حاوراوهبفسارارس تامدقم کرنا ق وس لای

 با رطاو هعلابم ناکوج ه دالبت ساهر کن نا دیمیدیل جاتنالا تبع هلل وا طوب یمن هتسیلا"
 ورو دنت ر کشل مزبه هوبنآر کسع بولوازارد ناز لوخ هد دی دمو فیو ک نصر عوزاب تبخل

 راہظا نکو دا ناو رخو ناو ربع ینجز علعبو نایو مالعا نک دایر" هعلقر مت
 ین احد ناوک لاها ن ز وا یساضتقم نابعا بناکم ن دادو رو ندرت و یول تق مالعاو

 نور مامو بونلواوضنو خف هرکصن درسی كنج یخد ناور هعلقو رب لب ناماو جاسق
 نفجالشت هدغابهرقهتسوبو مالعا مفر هلاورشو هکر ین هرکص ندالمنسا هلا اب رذآ
 هکرانو واز ەر خەو نوتفمههاشدایدآنمآ رکسهو تاع رنالوا نمو هشابا مالعا

 قامچا ابا مو لاا ىز ز6 هپ هلي امم نامل هدر وما ترشابمءادشا

 قلی هنسک تب ولیفزان نت وف ناهد ا لھ اعل شاوا یارفاداب لندن و زهحووح هفا دکو

 ی رع ندید ا؟یدعت یرلل ابعو لها تننلسمو یر قمه "دحاسندضرعت هنلام
 * امام دراتوسلوا ماغهط هملعتاباع عأوناو اس ندضا رت عانا یلستاموبه 1۳

 هلب | غهرف ی عوردو یاس هع دخ هلنوسفا نونف بودن وا یرازاو اظ یکی دی هژپ رف
 بوما راهطا لاعفنا ادحرادرسورکسعةدلوا مو اعم بذلوا یعاد هلالض قبرط

 رایدنبا ماتا ور وصق كدب دجراصح بولبق تعزع هی هلت اةمو تین هب هم داصم یکی رک
 نزوآ لیصفت یر وما؛یراح یوردنوک هر راعس ؟هناتسا هما مع اشن نوتکمرز و
 ةاساومس نور دن وک زاب وتکم هالو نالوا لتلانراوج تقولا هاو یدللامالعاو صرح
 ی تکی در دنوکی زاب ونکمداب فو اوکشس ندنموجه | دعاودا رسا نداٹساب حون رادرس
 یا ارو نیعاوملیلق لقا بودیآلع هلبس هنادقم .تنسهدوماخ قجحا نوا
 هرکض ندکدشنا وین یژربنهاتش ناوجګ رهشب هاش ءالیئسا رایدتیا دی زب لاسرا
 "ماد نت انراقفل اوذ یکاحلییدرا بودی |مایخ برض هد هپ رق مانا هاج نوک
 هد اد نوک | هیت هداز هکیشتبنب نما لاحرارمقت ۇر زوو هجوت هزاوجح هل ارکتسه
 طاهانغصن كوك ی انا فرکسع بورو ناو جگبوص ها مات م ادقا حالم

۱ 

 رازاو



 ناک هم هل .راکواو ثراغو بم ؛نیزافداو ۲ رب هنر تلا دژ اراز او

 نمودن كما ا بروکونوج همدقم نوج دل شفآورامأراب دا تراسخو هام
 لاشتسا یخ راقفلاوذ نالوا ضفاورر الاس بو ہک یل الضو داخ اس ایل هنراکدلسر ر رقم

 بوط هب لحالم ییاو ط نوکلوآ هعلق لها نکلراب دنیا لازا هنکاماز عا هد اما رکاو هاو

 لمع هدرازاب لالع برف هبهعلقو تدالجراهطا هلمل لوا بولابقابحرم هليا ك نفتو

 ر دق زويچواكلبلءاننارای دنیا تراس خو لتق ینچاهر بوصاب نبا روغ نما یراکشا

 با هاش رک سف پو دیا ج ورخ هل بلعتهنیرزوارفت قرق ندماوراد الواشفاوردالوآ
 ندرحو ترم تفآ یزفاج بو دیاراصح ماست ل اجرب ردقهرادتفا هد هب همدابصم

 ماک اب نران( حالم هلک, ادا شکیب هعلق باب , هاو ان هاوخ هیدردمزلاو مها قمراتروق

 هاک نوک ییجوا لق دلوا هاکنو رطن اش كد هنمو رق ءا رفن شرف ان واوا
 مالعا

 یاب رز بر دیا لابقتسا طا مارک او زازعا بلپضفا ور تولوا نایاب زن ون اط و هاش

 رار راق یک یس ینرزمس مسی امرزوآ ل الض لها ی ل اد یوشود ادو سا طا هن ں وس

 ږد تنم ند دایقنا كن ایاعر یدلوا راد بج ندنل ار كرز و نوچ رکیلبح لوا
اتنواعمهدرکسع كالها هرکصن دقدلئا ارجاكنرانانم یلطابنبآ ب واوا

 ندتغردلوایر

 i ا را ازحمب درد راشایاافخا یا نام لاوماوراپ رانی رره دنر کمو فیقوئا دعام

 هیاذآ عاونا هلبا یرلل ایعو لهاو سوغ لتر اھاکرارف لاحالمینرب رھ ںکں ارمان زوا

 مول هنی ۳ ار یر و تمادیراهظا هدروجر وفوگر کلا نوعا لامل صع بولءغ سونام

 هکر اب هاکشیب یرانلوا عاست منامو یضفاور نر و یی هعلق ناحراقفلاوذ یدل ر دبا تمالمو

 ید رف : نودیآ ساب تان ات ارامتخا ینرا طاب ره دم نوروتکههاخم

 "هرعاسم ہد اوجګ شاملزف شاب وا نوکی یار هرکضنلک دنیا دیهشو بدعتی ا

 : درج لباس رقت SH لاوما هناخهناغو باغتو تکرح هل ازکزوو

 بوت ولولا ومغم هدا !اطمموع موعرفاکو ا وای نلمزارد ید ناید# نحالمیراآو

 لذا ولار |یذحاوف کیدلراروجمل یرما انعماحاش اب ید ۳ : وادخ یراتسآنددح * و

 دوجرادرس تع نهیدلبآ لالذاو رقم : نسلهاو اعس ن ضعد هه ز بو ر دارو ةن ال

 ندودع تیزر تنا نور تالا تاچ نکا ززو اا ا و ووو ا
دنلو 1 راضحا ر زورو مضحر وفل عبولوارامود هرگسع نومع لصاقربهدرادمدر 3

 خلق 

عم هلکما قیرط مطق نامز هچ لدنییام ناجزرا هل خاکامدقمهکیدرب و
 بولو شفور

 شابرفن یباز زو "وا نوا كا ناز رک هات نیک ا دورو یع اث د ا رمان اب یلا صڈ سا

 هیاششاورادق مزو مشپ ترود یدو رادرس نالوادو دعم نزوا قا وا شک ندنراقسا ناو

 نکا اتو ٹا ننام یو دنکه د هب اء كلام بوږا غول شاپ

 رشرییزم ینتسبو و اتم وار ت ا ام ندای رب د لعفلاب

 e eR RRA یلاوح لتا مان

 هدافصو شبع دارن اولا اهلا اوما دوشامنززسهلجبوشروک

۱۰ 



 اا هلففلا لع ةُسلوا ۳ ا .ندالید راک نا ر هالدرا روا ر ۳ هداپماحو ۳

 , علیا هنسک برق هز وشب ر وغلا لع یول تبغ صرف رک مسعر الاس کپ :دردربذبنو
 , هدر کم لیبل ااو هلحم نونابفزا درسا ناغرا ںمانرز و یا ننک بول اتنا

 ."لحالمراد بوق ندیناجره بوئلوا لزان هنیرزوایکناجسءاضقو لمصاو هبهروبزم "برق
 رایج همعط نربک |بودیا بیقعنر ردا لنراق دلوارامورات هابحو لاق را درکدپ

 دونخ كرت سوک وجه بوراورکسعر الاس هنرقم ثنمقتسنالوا یری رواد نارا

 اواو رس بواوارایسب عانع لصاورایزاغ رایدلپاراتفرکو رسا پوشسۈد ەر زوار وفو
 .یابلوا رابدلوا تاشفتلار طم لئراقدلو لوصو هرزو ناوب دول وخ دهرهتسهطد اما"

 بارق نانلوا دا ام د قم نوک لوا هرکص ندقدنلق الدردیتسو و 6لبربیرس ك درم

 یرلړو یساز ج بوایسکی شابهلنس هلباقمازا کیت هيا اعر نتسال لسا نامز تنرجام
 هزر وا ثماسننانلب هان ان و شابسرق هزوب ندشاوعا هلن اوج رادرمس نانلوارکذ
 دسفمیدنلوا لاسراهب هزافسآهبایشرعهداز حار چ ینو عافت نا سگ یس هناءر بیرو

 ردقلا رم هاتنوزاتم ننام ليس ور اط لوا هلا تعاعحش طنا اذن

 اب راوست هرم درو رشوه ندنلا ط رف لقدلوا ها هام عو هغد یر ھر ب .ولوازار رو

 لیضخ نآوفنعیدلپ نامرفیلَق كرام سرفر رو نان ]زنا او اهنفمنوجگ 2 5 7

 یولوا یوج ناما یاد ناکرا نکمشلوا نار تجرلصاو لات داغ ماج شون ی افرب
 ترا مو کینو کیر نوا كن هر لایدا ج ناورپ ېچ هاشم م نق ماپ دل ہق من مەلا حوک

 هاوو تاسدوارص ب یه قان ایام نا ارسخربس ولا ندنیناح هلق كلور یرعس ی 3

 قاربت ل یا شب شام زقلص بول یک هشیبخ جور گناه ف ایا

 ۳1 فدا r ی ا >

 را دقمر ریال ادروکمانردبح مس لغولاضاب لزوم ناب و تراماامدقمیرا داقهرو
 ند !اءالع نالو تعفر هلغلوا لیلدههاشسدابت او تنر ناتسنامقو ناوعگ اش

 دزکشلاو الآ تاکب لنزدر وک یرادقمرو نالا تاب یطصمی کا هبوک اس قلخ گرم
 هدرکسعیاق های دیا یرابالآ ك زور حرف یب یتاعسداشکر هغود ندیرو كل کب

 بس | بولوازادرب تشهد هییانهرکیادصوزاست کوس ەلد | نیشن ناببا ت نسر .ٿعش

 هماق لمالن :راقنلوادر رون نآ لمم هد هغلق هاکشیب نامزر بودنا زاهطاداوس نزن هلارتتسو

 رارطض الا بولوا بولغمو برطض یرابلق ها عج ةبدبدو بو عرم ن دیهاشم قارطمط
 یاب راو سانتسولقف با! تم السار کس ءناہم نوح ید رار ۱ 8 زا هدیآهعاق ماس

 ,عنراکں پاس ءاتسحا یعب دلوارس انسا دو لصا ی سا رهو بعز امم نولو ارس ۱ اوو نام

 تر هبات * هب بو فلات رخ هاب تسلط ومه ی قارطم اط همه نا

 "وند تنح ةورکم ورک لوارابنلیفابح رم نقار هلب|ی راپ وط هغر لا بویت امکحا

 زیان تاودرکشع ر قلا وج بور وق یف س هم هب اشد د قورعم هلکع د

 ی دلوا



۳ 

 لاخلا هاحالم هر و هل راتسا هارکهاثم نو هر
 جانربندم السا دنج لئراق دلوا زا نا تاو هبدغاق ؟یلاها نوذیازا فا هتکرح

 نوعا ن اما نارات الرصو تکو س كرب یو لفرط نوقحخ نداویک رال

 3 و دق واضق نبات de هبا دعا مج درمرب مان فا دنا بودیا لأتف ه ان لاوشما

 زاوومهان مضوي كنار ماب رایدشا لنس بزوا هنتسابلح دام x د بوحروس

 رتت هزادراک ل قاع تلحم دار اعتسا نیفح هلوا رسام هفلا#م اح هبلخو رفظهدراک ماعا

 رود هلا راکت بقاع نسح راسکنا ندرمالوا یدلوایراط ریغت عون هناب رم بولقو
 و دیلدربعت نکا یدیشتاقرو دص قش! هچ ر کلم د لواو در دندروماتابر ج یخ د ققاق
 نوبم رسو کر وتق هلن اشور خر شومخ همقب یدیالکد قجهلوا رفتم رب دق دقت هل

 تن وبوط هلاوح هشرارزوا هغرارزوا ند هعلق ساحب وكحةنتلا كنت اا دان نانا

 ىسنرا كرو رم مول مود تانج ناب قوا زادرکور تلححار زا شو کرن ماج ی اقر نراك ں را

 بوقبح ندروبزم نایوزکراروال د وانآردقزویکیا نم السا نوک ی نوا موق رم هام

 هکر ءةعرابد رتسوکرورم۵ةتجس عخرف مادی لوک بول مق تدالحراهظاهیادعا ناخ
 یدربد 7 تحاصرزو هد یی توو بودږیاافتخا لمنکیدزادزا كقت هداس ونزول

 روپ ن ندهعلق قفار ie "وب ولا نوچ یدر اقبح یارو الد بس مبواک 9 زم باب
 هات رح یرل حه خ رحكنسناجع لاک« هدربز نآ دم بو در نازاغا هنکردچ دا دعای دن

 ندکدتالایاب یا هلک ك ادعا هو لاتق لیخ هر م زر نادنمبو اا

 لح الم هرمز ںنراق دلوان اک هوت هنتمس هاکنیکو نامارخ هراصحیوس هرکص

 . هزوت ا رد نیزاتمه یوزاب هبا رعا تاحزابرس ناروالد بولک ههاکنیک هگرامقع
 درراغا یشا لماتس ند لحالم نامعا نوکلواراددتالنق هعرابض سوفت برق

 ؟ِ
 جون تی وکو واف ن نعصرم جات لمزر نآ ںیم یم لکی ار ناز ابوس بولوادرمیرب

 هد را تانا ری "هنرمعط ید یس چت ندولتساملزق ناب ام هغ اق یس هس ال ی دلا ن ونص م
 ندنکب دود كنا هتبواررتک تره ارو بولود دعا ن رم بولوا ناب ات نال ذخیور هیادعا

 لقتنمهرخآن زاکمروم ا۱ لعو لو اتم هل کرارق تماس ن دنن طرف بولوابرطهضم

 ین رتکویدلپآ مایخب رض هدر لداف رایان دوط وا لتمسالامدس اج بو ولو

 گلاب هس رکسعو یرلزا سی تم یاجهلباذاخما سا راص> رادحر هلنفار طا یرابدا + هبح

e.هم مک وک دب نوا كروز مهام موس كنج یدل ارغآ هموعهو د  

 گر ۳ ماعیواغ یررهكلحالم تل را اول ثي رم یرغوط هب هعلق هاتس ییا

 یاب رادمانروالدر دقزومشب ترود راوسو هدایت نزوا قیاس بولسانزراق دلق مادقا
 ید نوکلوا یاعت هللا ل ضفب راپ دا نازورف رح نار ناک هلج بوقمح ندروب رم
 نزراق امق نانع فطع ناکهجوت هب هعلق تبس بواوا نا زو هزاملسس باح رفظوخف مس
 تلوص هنرزوا ادعا هنرابزاغ هدنراکدلک ههاکنمک شاب بروس هج رابقعراتم ابلرق

 رانلااب نارحاددوحو كاما كنس هچب * ندلحالم هلبا كنفت نا رم .بولواادنا

jA ¥ 



16 A یاب لدنفو لبا تاش طرف هم مرد "مش یکامرمادعام ندنراکدت 
 هدالعف درب یدلوارک هنخ و نمد نام ندنغب لوم لمآ ی دای زا 5 كدا رک ةالغو

rهرمز یدخسودهسک یدبیلا نما ندفرط یز نونلوالتق شام ز5س درز وب " 

 یکشل هکیدروکرک هلبخ یودعنوج هاتسدصاف یشک دوروی نلپا عوج ۲ روہقم دعا

 ت واقر وزو رکم مس آرم یارحا ا وارکراک هس یلق هعلق "هطفح یتلوبص كد را تازه

 ناتمالسا تنه ان اب نوسف نونفور طاوخ شوشم هلل | شوم" همان لارا

 نالواروم مه الو طماع لمورضرا اب فیرتمدقا ندوب بوسود هن روق كم
 یاد انتی کب تاکم یکیدلپارحت ه لعاب رثاسنالوا تلایراوجو هامان نسح
 بو دیا قیقحینفعض كاادعاهلجورهو قیرط نیبعت نوچ ارکسع كے ںی ادا دما نوجا
 ۳ ندهعلق هدر دقت ییدلک دوعوم دونحندد ومت یلاعت هللا ةا نعد

 هد هر صاح لق بوئلوار رغ و دردرسلم قیرطلها قیرف مزه جو ناسآ بوق مج
 مان لک روش ناتراند ضفا ور یرو رم م شواچ یدیشلوا لاس وا هلا شواح چ اثم

 و | وتکم نام اهن دییدراشلوت رزم ناھ ردلکم تم نخ ههاتن یوروتکهلا |یتلح هعلق

 یا كرا هکیدر درب رع هنوکسو ندزو از نسا رمبس تلالض هاتسهن رهظلنرب

 وکلا وا راق ند نس اک زەب دو دساف رکفزسش هرومزا صا هبقاثاکفاو هب اض ربا دت
 دانا بولوا لامور هی داعیس راس هل تالو*یلاهار دلاحدارما هزسهدرانم#ن 5

 هةمان لاسرا نوجا كراس لعد نمر دلاداکآ یس هل روتک هلاكن نوزم هقرو هکراب ریسوک
 نش خوم تاک لشاب قمالو الاحتمال سەل | یرهغ ندهعلق نو بولوا لا ید

 قدرا دح ءارورورم صخ بولم مقلاسرا هنا دصاف مانهفملخ یش ندارف همناوررم

 رات هتنطنو رپ ظ كن هقرو ول واراضحل هرزو روضح تی ا رابخا ینکیدیا دصاف
 هلا قجاب اوج لو لما ؟هتخیر مطقرهشنورزو قوا مولعم یو فم لة دنلوا
 بوراو دهاخب ناول ددساف دصاقامارات ر یال ہقدورطم ندر اص ترو یدصاف بونلوالع

 موس رم دا یاس ف ی مسرو مون هلا یربم كشر ندوب ناکرا هقرو یراکدو واكد

 ا ایرنا یتد هعفدرب کلیو س یدل وا مغاو لیأوج ضرعمندنغ داوا
 یدالیا ماققآ هتلاکو یلوضفمد یدرولو مااهللارهخ ییاتسدارم ةساراو هل هلآ دمانو

 یدلرآ مامشنصا تەھل ګار ندر و رم دصاف هاسنوح هعلش لاو یشک ندمآ

 زار ا اار بیغزتو فک شا هوش بودیاشنا هنر روغل لم
 :تودل رب هل ار پماغا لوق همی اب یروقواغآ هاطسب یلود دقتعمو کل مات زو بولمق ا
  یرلرا لابا هوزو ر وضح ی همانبواکيخدر ورم یدلیا لاسرا هللا موقرم درب
 یدوصقم تنش ۳ بیرقت هیونکم ءاش زا ی دراز دع گادساف دصاف لق دنلواراظت

 هعلقیاد .E درمقن ورز وبونلوا ا دنیا وتر هلوقعمربخ تام قم لار
Eر دنا پویا ادرازوا لب بال نارا د ناهاش نالوارکیاج انغام د ی  

 اخ لات هرکدام هنادرمهط ما ا وادوژور م لاسم تل اس هلبا ایج نون نالوا

 بودل



 ندافلق لصف لوق هتسالق نش ابأرف هاسنوسلو سر تسدهنب داو قم بوریا
 .یشاباسوكنجبابسا لبا شا وا حالم و هنبهنک شا از ندزب هنساب شاطره
 ن داور هعلق لمعاسداب روغ وا ردلاح لو صو هسدورصقم نماد هجا ماتا و لییکت
 دی زب و دردل حالا لەر اصحرغق نب نہانی زەلقندنرلەلک لحالمشاب وال دپ

 بحاصهاو ةا عابس ده ر لند اروم دارا هرکبصن دن رلکدایاد رطوداعرا یراومهات

 بوروش وارچ ن وچ | فيدل واهشحومر ابخا لنناسر بو دیا موجه هنرزوا ك عا دخ
 ی درب و شابهلا یشیشکواطع دما كش طلغ هایش الم دنمدر د رای دل راب

 قلزعبارح هلن رتف مابا هسدا ندقمروآ مد لنس اوه نیلا تاذحالصا هلا مزاب الام مازتلا

 هلنا هرصاح نی دم ن امزرک هلمح ها هرک صد دن وب ی دیا كب قلو کا بولد نمامیاح

 هز راضحا برخو نرضش نامسا«نورو لاعدسا هل اتقو ك نح هر اولا مزاعهربیس

 هژاتساردتلودن اعا تر تم ا هاش دهع ضن رخ دو رو یدرتسوکل ات شا

 نسح یچع اس ناقلوا ]0 اع مو ور ضرا اقاس نوح
 ماس یواکراب ونمو راضرع نداتساب فیرتم یسارمالارعما ناوجخو اور و كن سا

 یسانر کدزرم:بولآ یز :ریذو یس اللت سا هی هن اغع تلل اشر ںودیا لہ ع ضهن ےک

 ز هاو ر ور همانهتیال و ناکسبولو لوصو ی رخ ییدیر اتفرک اسار لم نارقر ر
 ہن اج رب نامه ماقلانبه لم سکر ه ر دق وب ینیلکت به دم لر دمت هی هسک ور دو ک

 ناو ر ەعلقەسد رہلوادارمارکا ی دلروکش امرت هعطق یکبار رو دن و سلوا م ادن ۃعاط

 ماقم م اتریش ادا دیتساوداب رف ےہ غ دز و دقوب ناک لنس هذک نذلاناداب ع دەك

 لقع بودا توعدیرار ؟تسعبضاف و ارز وو تقم بور دوکی یاب ش واج اشسا اھ

 قرط بوونلوا صیخائربزدت یی دلو, رارفیرا هبت اصهاراویدنلوا تروشم سلجم

 تاپ نسح یاس بونلوا نامرف لاغتشسا کا دت رزوا هجویرلکدتیا ضر م ندی اشد ای
 یدنلوابصنر ال|سمسنزوا كلرو تام مور کسعرا دقم یینلیدوراد رس هبناع لوا
 رو یم نام ز قوج نکل یدلز اب هلبع رماوا ار ط !ةالو ن الوا مزال یرامش را هدادماو
 تقوكاروکگرادت یکی رک هلقمروس لاحرا ناچ ر تجر راوج ن امج هادا نیدعا

 نارفغلاوذج لا مهملع ناندارم نبا ناخ دم ناطلس لاق یدنلوا فیقوو رم ان هناکم[

 ل ناطلسن اهح هاتسداد هدلاس امد ین وک کیا ی رکی كامل والا یذاجمدقآ نود

 هرو تک لا یللا بواک ت ارلهازرس یھلا بو ذج ر, نکو دیکە واتوب امھ یارسناخ

 قلخو هاشداپ یدیشعادابر فید هاسد < شابملفاغرو نیار وهطهمطع "4: داحرم

 بولوا فرح ے۸ یراحا مهاباد نو ڭكنمحر رور رم "دنس راد لواربیم

 حور هددحا مونوک یچ رکس نوا كروب زمهام قعاوا , دتګ هلبایرهدنابطا
 تدمهامرتس و هننسیدپ زو وا ی را ر رغیدلوا ناورهنیماع تتاح یراحوتو 7

 هتنطاسر رس نام دجا ناطلعم راکم هدار از سو دهامییاو هنسزوقط یراتنطاس

 روهط و رضاحهن وامه ناوید اعاص وارماو ارزو هلج حابصلا لع لتر اق دروس فیرشق

 و



A o آ تعبر مآ یںلر ویانا تع هکنوجرابدر وط بولوآرظ ات نوهطبهاص هاتن ذاب 
 ةحاسنشقتج رەئ كر وفغمهاسدان ییدلوا ما تعاط لنتسز وش هاش رش وبس دو

 مالسالا ز 3 بونلوا زاب ق واخ تنوغد هش زا هزاتحو راضحا هزنآطاش یازس رس

 :هضوصابا راب دتا تمافا نولص هلسا ونغ لل یئکراو تماما یدنفا طض نمابلاوا

 یدلوا یر اوتمو نو کم نرو اررارمنالوا مقاو ناب تا هیر ماسناظاس لانمرخ

 ناطلس بیموهمحوو بیداو روقو مودم هاشداد ناخ نجت ناطلس م وحرم فاصوا

 تدبر یعاسو دج تباغبهنفباعر هی دز اعتس یرکو یس نماحو نساح مماجدیاعو ل اض
 تنس تموادمهتعاج هدهسچ تافوا یږیا ناش دلاع ن اقاخ یعازمیماکحل هیر

 هخ دنلوا دانیرافب رٹ مان كاس و هرلع یلاعت هيلا لص مرکآ لوسر تر طویل هذ

 یولرد صلع ی دعوراردرعش یهاکی کیرامار کدادجا یدیا یراهبض هرم تداع مانق

 یدلپا ميعنلاراد مزعیو ک یوا كات اضر شبك ماس ناطاس 3 راما رکدالوا

 ا تدا ت ترشی ]کا لب :یرگد كنس ەچ ایر نوا تك هدوج ناطلس

 همانتراشبوب د مدلوا مزه لا سوأجب هدنطلسر رسک گو ندح اش دکر دلوقنم

 لق هلراهط ساو یوقرم حس هلفلوا لصاو هني هانملاع هاتسداب بوردنوکم

 دجا ناطلسر دنوفد+لنمرح ہدازہغس وای دلوا دمہ مرج لب یچدوانوب ہرکصن دکل لیا
 ییا هرکص یدیاشع | تازهرایتشا یتطبمم ناطاس يدلوا یئ داو اه تک ثراو نام

 ینا ی یرالعم یدلوات توفنکب |ریغصریکب اهجناطاس یدلوا هاتسداد هعفد

 نانو هد ر کم ناسکسزوز وقط یرنفار بیج یدږلبا تاو وعلی ناتکاسز وز زوق

 ټتافو لجوا كس یدنفا یاو ی یابآ باف و ناسقطزوپ زو قط یدنفا ی رع یدلپآ
 قناو معا رزوهعفد ی و راو نرانو امه سولجاش اب ناس ماطع ءارژو یدک

 نکرواک هیهن انس اب نانس دیتا مارا یدبآ مرگکازادرسلترفس

 هنرفسقالفایدلو ایا درسوک دلوارزوهعفد یی هلاشاپ داهرف بونلوا ف :هبرغلم

 اعبار اج و( ك يبات اب ناس یدنلوا لتق لئرود ثكيب بونل وا لرع نکرابی یر وکب و هک
 ياوسر بوشود هغل اب لنس هب رام لانع4 بوقحهرفس ااسگ«یرلوا مطعاردص
 ماپ و هنرپ انساب نانس نرود كی اتساپ دع الال ی دلا تدوع هغ وزر هابسورو

 یماشداببواکر دصوریک هدفد شب اتار نانس یدلیا لافنتا نوک ی ینو ا ی دیش اوا
 ا ا موقرمیدتکهترشآرفس عبا ہمت لوب زماهنسو قادت هرم
 هیطالم بوقمح هلن 1 ێڵىشاب رکنثس اعندصاخم رحلت ناجاس رع ز نامسنلح دول 5

 یصمو بلحو مور ضرا لعب بولوا اوللارما هنراق اعس سارارط وهزغو لومطسفو

 وریکتهل ادب بو دیک نم ناب ر شم هلفلوا ترتف علنی بولوا یی رلکب هنیراتل ان
 زویزوقط یدلوا یرادرساعت ود هلدا ترازو بولک هی هن اتما تاع یدنلواهداعا هرصم

 بولک ههاتساتینایدا ارم سواج بوی 1 یداولا قلوس" هانگراب ناتن

 هن اعا ںجا تقعردپولواراد نو نم د کیس ناست یدلوالاده رزو تكلس

 ربع



 وژو انس لیدب ناسقط ببصت هنتلاب اما كثرود ناسقطزو زوقط دار ارد

 نرود كب لحواكب بولوا مطعارزو اثلاتهدرب ثلس لزع هدزوقط ناسقط یدلوا

 بونلتسخ ندرجز ضرم ن تپهدازند سقم قسیدلوابوبمیمو لو سوز
 یدنلوانفد هنس هیرت لب رق یس هینح لکو بولوا توف انشد كننامعتس هر وب مه

 ردق زود هد سو رحم قالام , رد دشلقا رساماکم نلوارزو هعفد شوراد درس هعف دش

 مطعاردص ن دا یناتریزواتساب ها را ودقلار هیاشم ای دو هیاتم اب سر رودقوا یسهبطخ

 قرقبواوارژ رو ااا كس تاب ناعانمدا زملاخ# یدتکهرفسبولوا

 تلا ك باساب نسم دا : یدلوا ارزو دم کاپ هوم رکصادوک شب

 هعفد وتو ااا مدارا ی ںاک اسا لڅ حارج هن ړ بولوا لوتقمو لو زعم لعب مطارزو

 ۳1 زواتساد ؛ نمسح یش: ید تافو هبزوا لبب بو دیا خف ی ہر ق ی دلا فیرشت مر دص

 نیا زا یسیکد اکبر صماشاب : لعزوابقتنلوا لتقل غلو ادو نک هدونع اک تب واوا ادرس و

 اماپ لبلخ داماد یی نل یق ترا دص ر مه هیج و" کیا نوا كو بونلوا توعد هپ هب اتسآ
 ناشیلاعدامآ دو ناو د رزرو در لب بارم مطق بوق رچ ندو ایهمرحر دلصالایوتسوت

 نوا كنبحر نرم "هنسنکیا یاد رزو كعب بولوا ماقمغونهنیرباشماب مهاربایدمشلوا
 اا دجا فا یدنلوا ن هد هنکوا یهاجاشباب لعلسرقشاط یلکیدوت وف لنزوّهط

 هلنوکر دشلو لزوم اوب ماقم اف ی دوب ابا نمسح یتعاسر دشلوا ماقممافدیش او ط
 هاعب یدیشلوا اوت بوريك ؟هاسو ردتأمسه هد ەن اب بولوا ماقم ما یندوباشماب دوم

 هلکمت هاو و "ساب دوز لوقصنباتساب نيج ردشلوالث ات هةست رترازوهس
 دیش

 نیدلوادیهس هدنلایقشا بولو ازاد رس 4نر زوا یل اچ: هرکصن دق دلواذادغب لاو یدلوا
 ةبخاصماش اب ینطصمر دشنلوا لتق د دارغلپ بو ذب |نرفستا راواشاادججروطاس

 هقدلوا مزونم ندملالجاساب مهاربا یاحزدشلوا نیشن هبق ردملغوا نوت اع همضاو ۱

 هیودنکی لابا دادغب اشاپنسح ییقترط ر دن الوادیهشس هدرصم هدعب بونلوالزع
 نشو بودرکوج یروب رم اسا نسح یش ن زکراقمح بودیا سومءلسد تکدلر و

 هللازو او هل محرر دیسان كنو یا ارس یچة در طرء(مشمهد «مشمهد هجنحب یروق ردشمر وا

 ملعت ناج نسج نیا یدنفا نیدل ادعس یلولا ةيدمحا هلودلا "لو رلا ءالع م ام : ًامسنه

 عامرمااشتسم هیدن هجاوخ هجوق نالوا عماج ییاتفاتمدح هلب اقل ج ناطام ۱
 كيب بولوپ مان لیعت هدن اخ رج ناطلسرود هلغلوا تنطاس لاصمرارسامرحمو تلم و

 دلوم تارق هدنعماجهبفوصایا هدسیملنا م وپ ییکبا نوا كنیلوالا ميیررهش کس
 لاقتا ةا للاحیرلکدتیا تبن هیوضو دید نوچ ا تعرزع هنتیعج فب رشم
 یډنفا هللا عنص نالوا یرانیشنام ور ضحا هنعماج دج ناطلس یس هزانجر ای دل
 شودر,یب رانو اترا دی ایت دو ن د داع كالع رھن نرود یآ رک دالوا ب ونلواراتخا هتمامآ

 نیدجلولاراپدتینف د لانس هربطخ ءارقلرادیراکدتیاداد عالم ویاوبا هبصق بو ییا ۰

 دلا منصیل وا راپدتیاتافو لېد كيب هنس بولوارصع ینغم هعفد یکیا ناتسوپ

۱۱۱ 



 بد نیزلا ی یولار د روط شم یلاوحآ لیصا فر دم الا یم ی دنا هل منم ۱9۶
 بور دیا لزع نداوتفرا هب روز هد هنتف ی دنلوا لتق یساغاویقر دن ابنسح بلا دعس
 نمای اوا یل ول او اید ر دنیا بمضت فم یب یدنفا هللا نص هنیامشر هیاشاب نسح ییشع

 ینطصمابقلسان اهنسلاو فورعم هلکید یباقهدازز رک یراصهبلاراشهیدندا یتطصم
 یو دنک اعاد نسح یش نکنا یر دص یل وطانار دلضافنالوا فوصوم هلک د یدنفا

 نالعلس او ااا ذاکر دشل وا ثابهنلتف ك اتساب نح عب ب ویا فم
 نی دلا ماسح یلولا ]۸ هنسردش وا توف یعاقتمبولوا مورر دص |ررکمر دمورءارعشلا

 ا اولا ۰۸ هیسر نشل واٽ وفا دعاةتمبولوار دصارر مهنلپ مورردپ دنفا هدازیلح هر

 یلج مهار اردهسکل ضاف ماع ردن دنل سن هنع هلبا یضر هللا ربع نبرباح یراصنالا دجا

 دنا هرصمهلع» بولوا مور ر دصورکمر دشمزاب قوس ره الا ینتلم ك مو حرم
 ۱۰ یی« نلواا دا ون رم اقر اوسبولوا فان هی همرکم لینک
 . ویپشلا نیل ءالع اعلا یلولا یدلوا توفادحاقتم ندمو ر ردصردرمهنم هلکید هداز
 (یدامعلا دوعسلار یا یا ینطصم یل اواایدل اواتوفا دعاقتم ندم ور دص هداز یلح ناتساد

 یورعملا دع نا میلا دبع یوم ا | ۰۰ هنس یدلوا توف نکیمورودصیلچ ان فورعل
 كح ر یلا كی دنفا یک شوفیلولای دلوا توفا دعاقتم نادمور ردصهداز یاب

 نیدلا نمش یلولا یدلوادیهشهداب رد نکر دنکه ر صم هرکضص ند ةنصرب بو درا عاوز"

 فورعلاف ورا دنع یل ولا یدلوا ت وفا رعاقتم ندر دصیلوطادآهداز هجاوح فورا

 يحیولایدلوا ث وفا دعافتم ندنراضق هرهاق ربصم و همرذم + هک هدآژ بروو

 زسخ یلولایدلوا توف ن کیف ارث الا بیقن و یسیضاف را کسا هداز یریبنکیر(شلا

 لوس اتساناهولادبعیلولایدلواتوف ااف مند ردآ هداز شام ربشلا ۱

 لبامو ریدخماد هبضار رپشلا نم ىلا یعی ولا یںلوا توفا اطاعت نیش ار

 لولا یدییرکسعیضاق نلوطانآیدنفا تطصما تکی لولا یریا ا
 رب مشلادجا نبا دج نب دلا لاک یو ا ی دیآ یسیضاق لوی اتا ہداز فاقہ رہو شل ریا شرف

 یریهشلا قاب لادبم یل ولا یدیا لو زعم بول وا یس ضا لو باقسا هداز یر کت او
 ا ندناضق هسورر دبسیلول|یدلواتوف نکیآ ىس ەداز نوسرولیب

 یول ار ی شا وا موحرمآ دعاقتم ندنسأضت هطاغ هدازا نه نسجرل ولایدلواتوف

 ل في رسوما یدیا یسضاق هبنطنطس#صاوخ هدازن ودر وطد رشا هللا دبم

 یدی|یسهضاقماشهداز یر غبربشلا یلام فط صم یول ای ییا لتر كن هیناماس سرا دم
 نیر رشلا نیم رح ی دنقا لع ل بنس یوا ای ںیا ندنزاسر دم نک یدنفا نسحیلولا
 یس و لاعردشار وط)متیب رتاغا یا ایا ادتولوایئنفمهنفاقوآ

 ی رج بوملوایلاح ندیلقق وسنزوآ 9 ` یاضتقم نکل ییا مدآ یتمورزومغو

 ۱ تاب ودح> هب الصدوالعا نعام ن ند زانو یاد دباز زاتم ناں ئارقا هل انمسودوج اما یدیآشوخو

 متعافشیبلانیش ویلا سعت هل جرردشنا واړ رګ باتا لیبسررانوب قمار دقو

۳ 



 ودزا مزاد هیششاح هست کیا او هان نیلا لا يیشلا مال شل نمو نمو

 رنو تنایبرع مولف هدازیشابیایوهمشلارضخ اردک قطاباوق
 لو Si روات ضس ۱ ازغ ی رکا یدیا ریبع)  یفطاو ر روت 7 نسح كلام ےس

 یساعنا تکرو یسانیثسا ها یوعتو تضابر یی نبدلاس ی .مشلار دشلوا
 ماعا م اما تا ر ر دش ای سداح هسفنپ لاقسا زغ یرک اردلکد رونلواهبعت

 ناربم رم شلا ردراو E Ee | یطن شف انم ك واتر مضح هملع هلا چر

 زد شر تم امط وا ارهاظبسنلا مد تسطام رص یون وتضاب ر لها ین :(مکلا یتا

 لم تساعم ها هداز یشاب باب لنس هرراخم رونا لنکنح یرکارکند هیدنشه

 تلودلبذ یرا نکنه الا یدنفا دو شاار دشلوا لیلی ۱ یاب

 فرصتمو نامز بطقاع وا رزووراهاتس دابر دناشلا ميطعز زەر یدشفاو اا

 عيشلاررق وب هبت هنکر یا هقیرطلا ناطلس هلنامزردراشامنا ثتس لنسالوا نام

 توو یو دیک هنیراید هلي اچ اس العد زدم ىس درو ازاتساب یتطصمیدنفا نسج

 طتعاو لنعماجن اماس ناطاس اا لضاف لماعو ملاعریما ظعاو .يشلاردشلوا
 تالتشملحب دا تا نقهلوسا عافر هرکصن د ئی لح ور« سوت لقنەعج ره تولوا

 لکا نایسل هلاطا هن امزرباکا ضع بودبآ کنم یھت بولوا قاب لاوق یدردیآ مان

 هب هنطلسلارادهش پولوا تلاغهتسا دعا یلاعتهلبا لضفب اماوایدر شنا دل یک 4

 ید ردیآ یوم لفن هد ها یولومهدهطلغ یولولا ل معما ر شلا یدر یا تدواعم

 نعط :رعضعب نوا یراهظا دامس دلج ی ںلیا رحم لوم چوو هب رثس "یونثم

 i نی ۱:۱ ۴ هنص جدیدی لماکو تلاسلضان قشاعواپشا
 هنس كن هيلا لصفا هيلع هبوب ترجه نادا ناطاس ترضح نامه سولج
 یمطع ترا دص ماقم ما شوک یردس نوا كنبحرلا بحررهش فلاو رشع یتا

 تلادع ناو د نزواقولامهحو هرگصن دنسا دارج ةولص هدر تقو ساب مر زو

 ةاكتسیارقف زونه یدلوا نیش دنسم ماتعفر نودرک ؟4بق بو دی هحوت هنیوص ناونع
 اغانیسح نالوا يسا د نکس اطاس ناداوب نامز لوا نکیا ات ارزوروضحنب قم رک هاو

 ل اسد رب بوقمح یساعا هداعسلا باپبوملوا توعدهتداعسناتمراسم هحورب

 هسنتوید نیسلبا ماست اا ماقم م لیبامه لسخ وب ںور وہ ر کدر قوغلم هر

 کتیا ماست هیاتساب مساق ماقم ق بوروتکیروسنم قر لوا یدرویزم یا دک ی لر | 0

 هموق رم یا دن بویلوا لاج هنت آرق نوغازاب نزوا قالغا لاک ارامعهرطت بوعآ
 تكحربا ناس و در دن همه طخ بور و یساغاوبق هاکدتیاناطخه دیدر و مکاکس

 ورم هرذب هنطخ كرمه اتشداب طن ی طو بودپ !ناطخرا رارکد مود ةرهیاشسار

 ردقو یرلایابلد ایجهسیا گز مهاشسدا : یربعت ماناپ نالوا لنجما زنقوا تارادعو طافلا

 یر یطخ نوجا تءارف بووخاچیهدا ز ثاس یسحه رکص ندلاکنتسا لس یو د

 بآرف نزوا یهجوافخا ییہ نوب* پوراو برق هرزو عم ین ںلوای درو هل



 ۳ مابا ساعا متا هکتسر دو ن وامه طح نویسم یل اا او

  NEةهمروأوا سفر نسته طض محم یرهش 1

 هنففأ و ههدرشس طخ نوو ماسات چ ساو نوح یاطاسل مالجلایهزا مرسکیی شاب كنس

 دایعا نا دنح هنگ یدلوارهقتمو رقم وود هبات بولوانوزع هدازیدلوا

 یدیشالوا عو احط هذ رشا یارمفارعا گان اع دم ناطاسارز ی دملبا

 ةقص لبعو هکی دی جرد هطوتم بوزاب هرکذترب هنتساع |هداعسلارادا سای ر اف رار

 ییدارمر دوخابور دیعاضها یز ضرغ هسخوب ك رم هلی یناصا رايدر وتک ف برش طخرب
 اه قعر د یدر دوکه سا دنهکو امج وق موقرم یب هقر و وپ زس ن وب هش مفدردراو

 تیام هاج ون هاتسداب یدروکبوراورایدنیات وعد هنس هطوا ضرع هج ز کلا ییاتسأت

 بودیا داقتعا ماعت كر وکی ن هرروتوا ہرزوایابناھج ت ناخدجا ناطاس ناونعو

 بو وارپ بولوا رکفتم هتسیزاب ك زاب تبعار مسو رکذتم ینو یم نابعلاکربا سیل
 شواج بوزاب ه رکن هب ی دنفا فم یدلپارارق لت دنمسم بولکه پهن اعام دو یدقبح

 راسو یددلوا شرایسهزانج تامهم هیاغارامعمهرکبصت دن ۱ یدلبل لاسرا هلیایشاب
 ۳ ا ر یو | تر هاعمطاعم نانماو تاوان ال یروضح
 ۱۳ ۳ EEE وب و هرشطع قوامه تک

 ۱ ات فسا نر نیا رسا ماسال هش يوقبج دل ةبق ارز

 مالس هنییناع بوقیج موصومتنطلس مو دخول هل وش ها يسرب ندب أ داعتس بانر اک شا

 شا یا لعالکوتم بواکیرغوط هرمز عر رس بور و
 واس وارزوو یغم ٥ هرکمص) دنراک در دشمرپاهزایسآ جوا اع د كن کر ادم واج یدروم سواح

 ۷۹ ی یلافدونح لناو دراب دلرا تعسنزوا یباتس بولسا بلئرتلا لعماوعوصاوخ

 رکو اهعوأرز و رای ول مفر ج د یلماسبو ړ رسو یدتکه بورا بویلمالس مانآ هاسداب

 بود نوتکد شرس هامسرربر انا وا سهل جزا دراص هنیواس اببوروتکژ هل هايسروفلإ ء

 بوروت "وا لعقوم نالوا اب ا نداعس ناعم ناکراوارزوویتفم راب دل دنبهسرازاتسد

 قوا طعارزواسا ما كلغ زای دلوا فقو دم هنس هزامخ كم وحزم ناخ دع ناطاص

 اجر هبودنکیلز زا دص ما بور دوکه هاش داب روضح اپ نیا نالا یئفم بوس ود هنس اد وم

 ىڵلغمالواەاقسداب "مع س# بودپ ارذکویم هغمر نشو هل رس هنانواشمو هود لی هم ر دما

 ییاتسداد توعنم ترف روغ متو ۳ شصت دنماآ انفو رگ مز ژ اولیداوا نام قبل و

 7 ماتداب هرکیمن دزولص ءاداهلىتماما مالس الا مس بونلوا عضو هنرزوا یسرکب وقبح

ور لوک مرز واتکانم یهاشداب سەن ناکراوارزو بو دکور ا
 نت هی دو صانآ ت

 | مچی یدل وا ماعطا ماتباوارقف نوی راغ رس حور بونلوا نفدلنراوجیراردیودج
 شیاضق دش نوج هک بار امجو دقت نکرظن عابر ی دارو تاق د ممت بونقوأ درشم
 | یکانم نونکاو یا ین دیک اوم تکوش نیعرد هک یرادجات نیب تلاغمار نایتم

 اعر

 د ۳۹



 e نا اک لکدت ۳ اعدنساقم رو ماکت والخ ر وح تاپ مساق دلع

 اداب "دجاوخاتساب د يدافو یدلوا سونام هلو هغو سوب اممرخ الاب لیغلر ع

 ۰ یا ركض پویا ت رافحلا اسا | واچ ھي یدنفا ال

 را هب دهو هماتعبوردلب وکی سور تیاطوو ینایعمرلهجاوخ کد لیس یعبدلوا تق غم

 لماح هتمطلس فا ۳ :وراشتسم هزکد لک اتساب اب لەپ ويل ۋا دیفمنکلیدتب راوی

 ۳ العم ?TONE نازمآیدلوا بمس تاعیاو .درطاتساب ی مسا لغ وا راز

نوا رد دا زدات نیپابهنبولج
 ت پیکان 

Eیر تل و ساب ر عر 1 او چرا شا  

 نایحا كم ER ہن نادنکوارصف بواوالخاد هرپش هل یالآ ارکان -

 1 نوقمح هرکصن کتنا ٹک مزار یدنلواتوعدو را بولو لنکوا نییامهب ناب ناکراک"

 هرو یر ره ب ورا توعد يرارتسعیض اقوارزوی درون هر ورک هنوابه زا ودا

 'یںپا فوقومهنمورق گر و رمرب زویاعنا نوت ایه سولخ کن < راددر وتواتیاب دیک

 نداد یسودنک .نولاف هدورکیجد یس ااغ ۱ ییدروتکودنک

 جارا نوا كيب زو هوک یی. ندادش رشت جا نوکلوا نامه ی بدمشاک هتل هغردق

 واخي اع تنطو اطلس هسررخ تعسو یدتیا میزوت 4 KAFE ابو رشا

 نزوآ نوا هلل واش رک اببطو نابعاو یلاعا تايقر "و امامنا هیچ ۍادلوا ناملاعةواعم

 یدتک هار اشا :شوایس ,نالوا یلوژ لخ بومکت عاخرازکز هرصندکدلرو

 وب آنا و زا دروو فا ادد بولو ثلاتاضاب دروقو شاپ ست ماقمما مپ

 :تسدر دز وسناببهج نارارط کم [تسابلط مار م رنقول و تفذد ۳0

 تیں ہا راف زت هک لنللوخا طبر و طنضاسو لنروما خ خر یدلسک ی رال واط

 مالسا دات داب ناماطعللا نابع رخ یدلوا عوف قلخ ندقمقح هال اشعلادمپ

 ا اس اور اړ دراو هليا ی الا هراز نم ەل یزابصنا بو یراثرضح ٠

 نجاد ۳2 یس هدب زدرصم نوک لا كروب م هام وراد دروب ترابز یخ دنر هرو

 بونلوا لع هلغلوا ی اف نیر اغا ینطصف یساغاومقنوکلواو یدلواهرماع*هن رب

 ودر منکر میدن اصن یشاغاومف اغآ نر یک ھا 8 ایارسهنپ

 قازرلا دبع یتاغا هداجسل رادو یدلردنوکهقمتعیارس یسهللاو (نام نم نانا

 وه راب گرو رهام یدلوا یساغا هداعسلار اداغا یغطصمهس ی بونلوا لزعافآ ۱

 ىنا ر صن دادا نقرر عماجهین ام اپا یبهعتجةولص هاج لام هات داپ ت ت رض

 a < رڪ تنسو مالشا هاشداب : ناتعرما هارو رسوز ۆس مع 92 را ا

 هالب نالوا هداتسو رح كلام یو ماعناو ارجا مالسلاو ة ةولصلا هيام اوشو

 هاتشداب لول واپس رق هدیج نکل ی دلو لام الام هلبار ورسو تز كاان ا

 ماۋ لدن قد اخر و شی نم مقچ هرشط ندننلج ید جر یزا رغ اتن لاه

0? 



 بمال بس رکذ رایدلو تانا یدمک قوج یدشاوا لو همالافیرشدبم ۱9

 یلرابتخا گو اپ ىلا ندای الا ی دق دلو دردنزوآ یغو دلواروظسم لک راوت ضعب هایم
 بت اکی ر نیما یر ور وارو زتف درب هر هن یکی الغمام هنس بو زا مزال رفت یبرگیزوسب دی

 هنتساب بهز خره ندنفح نومقو هڼرج شتلازویجوآورولبر دنوکهنعج هرکصندق دنلوا دمق
 یدراوردز یر دمق لذ راک د خا ماست هېره بوروتکین ها ىرىم وز رولا همم الغ چ ارنوا
 هاباعر هلک جا مججر صحت بولوا منام صو صخور فس نامزجاقرب ید زنا وای دعت هب لاعر
 نود ٍواتخو رفیازتفدهب زج لق دلویمولعمكناماب لع طع و زود دنلوایدعتو ٍظ

 و 5 وار دام لاع نام رف دنوسملا همالغ هدازندهجا نو و

 اس هرامسا بودپ احگرعبولکو راد با یرابتخا یرابهاسملوط الو لدا مور لکدلرآ

 مور زر هک تجز و زرتمارغساع مىخ درازلرول [یرازتعدوراروارزا مزالم هنسرهرانلوا

 قوا عو "فیوسسلا ل | هدوحوم هلج بواب وں یی رم م ہہم الغ هچخ وار دلکد فاصنا قلا

 E 8 باطخ هبجوت هشرابهایسلوبناتسا متعارزوراپ دز یاهو
 تمدخز بشم و زور ب نولوا نجم تل ودردیرللوقوب نکلا ا نامرف خدرانا

 نو> ۳ دو وب اوو در دمو قحوزوآ ی دق نونافزرادوخومرطا هنام قورضادتلک. لود

 ک- نوا کا هکی لی اضتفا ی دیا مم تلاښسا نساناررغسو بولوا ترکی ڈر طروا
 ۱ یاسحهچارزواب ول رو یژزته د هبرج سی ەنلوا اشم ەنلومام كؤ رط تلاغاد رد راو لک

 هدراقلبضاتویدلز وی ن امرف قنلوا ميزو هدوجوم هبوسلا لهو كارو هیمالغ نزوا

 ناضمز یدلوب م اتخ هلکنوب سلجم بولوا رافروش مقلعتم هنعفر كر وما نالوا تعدب

 ءار زو بوقیج هبمالغ نونلا رشب نوا هنیدوجوم كوایهابس نوک ی یحوا ك برش
 هه اغا قرثمرفشب ها زه افحو سورکنا تاحاتساب لع یرادرس ی در و لذکوا ۱

 بولو لاصهتسا " تانصسرو ل اروا لات لا وطارییآ لندن ایشورکنا

 ودانجاورکسع لاسرا هبرغو قرش نیفاوآزارفآ لع :ةسور كلل ام ید سابعهات
 مار زو نو دلوا تعضرفو ند نیصح هب هناه اس ٽمه تمذ د اج رب شب برض

 زادرسنزوا راج راح بوږیادور ولو امه طخ ه دنس ەرغك رابلل | ناضمرەب اسا لع

 . نالوا نادوبق لعفلابو دعاقتم ند یمطع ترا دص هرکصن دنوکح وا وی دلرویب نییعت

 لوا ی ږلوارا دور بک شیما دا هنرز وا شاب وا شامل رقیخدانماب نانس,هداز هلافج
 تان هجا یذ اتساب نانسهداز هلاغج هرکصند راضحا یر فس مز اولر اکم کرادرس ییا

 نابم ید مطءاردص ی دک نا دکصا هلیارکسع ن انلوانییعت هبودنک ن وکی ییشد نوا

 لا رض ایزو نزوا یتاور هداز كب نسح یدلوا هناو ر هلت اوا هینآ "هنسبوروک :

 نافکناج یدنلوا نییعت رادرسهداز هل اغج هقرترابدبوادبا تر وشم سل دقه

 شسوینکزب وقثلوا لاسرا اب اا رکسع قوتسم بوئلوا بصار الاسمسیر ندا دزوید

 . یًركمزوکكرادت ب وړ دشنب یدادم!نالوامزالهبناج کیا بویلا ررقللودرد
 ندتفلاخ سلجراضح کد درد چ بیو زکیآر یخ د كرس یدنلوا هظحالم باص



 ؟یخمهلو هاسنیلاعفاشداب لەم نکن رب دلغاظ بو اقوام یر بوذا بانتجا
 e نس س ہر رز و راد ۲ نالوا بص ودصخ وب نقدلوا ن اتعمھ از

 ساخ مطعارز وعلاعب یدشعدرلر وکشاالاو را کلم ؟ الواتعازو نافک 5

 ثكنس یابی نا نالواروهج قاف :داتروصهد نواشم

 گراد اره م فول هنا لد اوبر مزال كف هلبار Xue بولوا رادرس نافکب اج

 هلدا ت ام دقم شک نج ره ینالبارو دص ناسشیلانامرفو نس اقچ نو روکا
 گارا درو یدلوا سو امندقل 5 هرخالاب بویلوا دیفمیدل یخو یددص) هعفد

 یدنفا داماد لیا هورردصلنشد نوا ناش راع انم لر ایی دنا ت رر شانم هرقیس

 لوبن اتسا انسنکیا یعرکب ڭا اىد یدنلوا بصن یدنقا عسا هنر و مقر

 بس یدلر و هب یدنفا ىج یرب بولوا لوزعم یدنتا هللاضف هدازف اف یسیضاق
 یدلوآ یب راکب ةنما دخ نانسیما دننکو هزصم اتساب نسح یسکب یکی نی لاب
 "ین هما یعز قفل و اتم دخ ماقماتماب مساق نالو |ماقم ع اف اقناس لا وترخاوا

 شیما هاش 1 لعهبلایم :وممأقم لوا لننابح ناخ دم اطاسهوح .زم نکبآ لژرادص

 ین دلیارابفا ندنفلب یساجراتسا مساق هلل وا مزاجه دمضنترمآا لوا یر اں جاں لاو یون لوا

 E ىلع مطعار دص هلع وا مولعم ندن راوطا شعب نیکو نفخ

 یکېدلبا دا دار هجاعزا ندبل ارس نر دما دز دل اط هب یمطعتراز و

 هب اعا ا را یاح ةمورم تاابا 8 تولوا بااطەنتل le رصد هلکما سحاتات مساق

 یردنوکب وزابیروشنمدا دغب تلادا نوکر نامههموقرم مطعاردص نیغقلوب شارو

 بول واز وضح: مطعاریز و لکدتیا نس هلم اعم عانتما بو دیا تارا نتروصلوبق مدع
 هام حافر بوک نادکسا نورضلاب یتداشاب مساق یدلبا جارخ| نإ دکساو حاعزاربح

 رهشدکب بوقلاف رک لع ید لوا بولوا هدایز مادقا د نس ناک لتبل ااکدنی ثکم

 یازج لعب یدلتساب هغ امص ول | نتیدلود بولاصرانوغلاص قاباق راو هنس هبصق
 لاو تر خا هن ور یگکرکهیسالوارک ذم د این آن مک هنن یدنلوالتف نول و لغ

 رلکد نامرقهیاساب دج لغمااساب نانس نالوارزوهدهناتسا بولوا لو زعم ندماتم
 لصاو دیس هر تالکب رلکت هنعد قلرادرتفد نداضفهخایللز و ویدلرو ىنلىكي

 یتموکج ماتس هی اب ینطصمهدازن اخ هیضارو ر همم تایی اتمام عهارب اس نالوا
 تلحو بلح هپ شاپ داه رو نالوا قرصتمم اتسالاح بوق مح ندقلبس اب یعاتسوو

 هلیضرع ك لارا شمر زو تاهیجو هلجوب یکیلکیرلکب سا ویس هی شاپ حوصن یسیلاو
 ندرار ود زمو هنلالتخا هجو نم كروما طن بویلوا یلاح ن دتنع ۵ لعوب نکآ یدنلوا هنجوت
 نزوآ داود در دم ن مآ اس ورکنا دحر ل لکو یدلوا بمس هملاح * وس كنعد

 رزو نالوا نب یلواقب اس و زانا بوئلوا نییعت ترا ز و صاوخ هی اتسا دارم نالوا

 رسوو مرو وا بولر و ترازو هياداقب اسو یدنلوآنامرف لک هب هناتسناساب نسج

 یمافا یر چب نوک قلا كن لقلایذو ید لرو كل نارد هیاتمان نانس یفوص نیل وا
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 ..رکد یدلواخا هنرب كلاغا ن شح شاقنیش ابو رق ینکبآ بواوا لوز ماا دج سا جو
 مان نسع یلدیشا دنرقیمزاب هرق نالوا نزوا نابغط نل وطاناهنسورد رسع لاو

 شرثسپولوا دم نایفطر فوعلم ندیا دیه بوصاب ییوحرماتماب نسح اموال
 كن مور یولبر و ی لا هنسوب بواررونکه ت عاطاتر وص هلالی فیاطل هل غمال وا نکممفد

 1 . کر دبا للمصفت هلبو موحرم هداز كدب نسح یدمشنلوا لقن هد هکل نف الاجا ید دلپارومه

 قاطراج هلکدلک نره یل و ساک هلایرکسع 18 راو یرما ی لا :اذفسوت رول رم یس

 هللا قروز نب وک بوث و د بارط ضا هد از هنقلخ یلورملکر دنا داش یلویملکه کی س هلکسا

 RY 2 وارا دن اتق نال نامه راه یودبا لقن هدس هيا را دیلکم او هدزاغو

 E داب نامرف بو دیا منم افحلها هر هممروت کبود كنج کرادیا وعو

 E EIS رو لو وب دزروا وا شعت ا تفلاخم
 36 ولآ 9 رجا ییاتسا نسحیلدب در دام هغاط راح یس غر د نالوار ومامەكم رو

Seرش بور وط هرس هد هلک سا ب ومر لکح نس هغرداق هللا  

 نسهنفس ناق نسح ید یدر د مرجاف هسرونب 4 شسورکا هکادیدزمو دن جا

 وشسرافریقف كيب لغوا قوخو یجاصیک ق دق چ ندشنابدر ب و ر دشا هب یک ل وا
 ید ك سرد رب بو وا كن زغا هلمغاخ وقهرک رب نسح-لل دهلی سوہت سد کی ذرا و

 ۰ هدابرد فب رحراپ دقا رب هیاب رد نرصد تبرد ی دابا رما بوق بورواهنسکو ک

 یلاحوپ قلخ راپ دنیا دیش بوروشموا كنت ن دیکر ان ابکسیدلپارما نکراقچ بولاط
 انس هرس ماماي نانسب وک لاخلا اراب دلال قع یب بو دیا ۷ اعم ندنس هلک اودا

 هن هملبا ماعلتق EN TT منا نویعهکیدلیادصق ال وا ب ءاوق

 یدافس ناما واک یدنفا لڅ یاد مو وحرم تامار | بحاص ندکواس لها "و زعآ

 یدتکنوقلا پول واغراف هلمس هم ارت وعاد دشلوناکآ یںہا نیشم لیشو

 مو بوک لوارلب لتا لتق یراتابوا یسیح اونو یلومماک یعیاون” قوح نرنراهدنابسپ
 یدبا مع یالیرردیا لاۋما بۋ لال یرار ییدارغوا هحراو موز لح ریس

 هدار غالب |یرکسع یسودنکبوردنوک ستم هنیارسهنس وب را ددر وق یسا رک
 هعننتس تاکرحو هە ماضوا ییدلپ راهطالفرلوا قعامهیاتساب ل رادرس بوراو

 نر دیس وار در نالوا ر [ستم یں شول وار تحذلثسا دا كن عراف ولاسم

 لقدروا هرگز نوتوط یهالغد رمأر ندنس هفلاط عابد هرخ الا بوړارامش طظ

 لتقرا رضک دروق هتخوس ر مان لملخینوتسا رای دروا هشت ینارس بودیم وجه قاخ

 هقولانب كروزم یلالح قاغتالا ید یقلخ هقولانرای دقا- هشذآ لنجمایارسبودیا

 هک نقدرا و هساناتساب , دچا درس نسح یلد یال موقرمرابدروس یتسیمدآ نالو |لسته

 ندنتاج یرادرس هل هب رغ عاضوا چ : هلکیت .اراهطنتر وص نابصع هاکوتءاطا

 . يولیرهق یژنک ثلنس ابقتسا یلالج نزوا روک زم قابس هانکنحهطایدل, ار,
 لنت هنراوه ان اضوا كوب تلخ لقدراو هاب هنسوبنالو ایل هلاذویسا ةيقب

 بولا



 هاا دجتراد رتو افتاب اب ۳ لکی 4م ندارم بو
 تات یلد هغر راب دوار وهام دنبال 4

 ںانز وضو راهب رد بور وک ارادت کم هعفد ی کیا رپ لز وپ ہد عف د لوا ب واک ون
 هرکصت دن راسخ لانصرا سرب رهو تراغن هکلمام كانىت یلدا دز زول اقای ا

 نتسا دا ی ا بوژ, دای .یبوصنیرد ندقتوزاورارفغاصن > راز :

 لعد نم بوق كنا لوغلاوار كاد ندو دنک ارضآر ورم یدر دروگ نادري هدارغلپ

 ح انس بتا دج یج هچم زور ندنرالوقودنک یداساپیسراو هنا

 عاف لشاب ل تدب هننل ایاراوشمط یتمصنم بو ہلا ضرم 0 ا مفاوو ی درو

 ان دتنطلس بناج هجردقت ییدعا ناعیو دع تسکشندرما لوا نوح یرٹیا
 ودنک هقدر پودبا قیسد م ندنلبق د نال اطاس موح مالی قمالوادت ۳ تیا

 یار ناک نساومد تیذاو یی ی ی تمت تی نور
 "رشد ی رنلوا مت هنکلیکب دراکد دراوشمط ند هنسوب بونلو هعاسم ی دمشاکت ءار ف ۳1

 دم
 كز روصح هلع)و الدق یاب ن رار کم رک صن دکد یا هاا دندی هرصاح

 نوروتکهیوزابنتوقراو کد لیا اقا لاح تلال د هنکو ییا ل اح نابتسا نیا هلماعموب

 هب راب هامه نالوا یرااغو وشن بیس هک بر ناونقو یدلتب ءاب هکمکود ی هعلق

 رذح قددخف هاب هدفعاو نورد اکا یدایاب باتو باب یروص# بودیا مطف

 ندندورودادمودی دمهرساخ مای نکا رای دټنا كر ۳ بآ ی نهم ره سطع مفد بونلوا

 یراپر طضاو فعص :ونوکر رکید یر ها ازراکرازوا لمحت ك نير وصح هلغلوا دما مق

 هی دجراصح هلا وعو موج شابلرفرکسع هد هج! یڈهام یدیش اوا نوربب ندح
 هر ر هرصاحرا :دلیآ دمهشس.ن رنک بودیا رضا نس ەچ نداینسوراپ دنیا طبخ بورمک

 یدامتمیآیدب هرصاخ نامز نکباراو هنسک ك س یلا شی هنمانی رکسه 6 مور رذس
 لاقتناهقن فرح مداردقزویشبو ةتشک کنش لالخ مدآردق زومشپ لس بولوا

 ردنزومشت کا ن اک لعفلات بوتود هغلاخ باح هسنا رکسع فص ب وږ

 تمرخ یبهنیروغت دس كعبسوزابصحلوا للف ۰ همزرتسود بولوادوجومو قابهنسک

 بولوا نا درکر سو ر د هرکسعو زوور د ردکح لبا تمه لب یم هبا دعا ثلوص منمایو ه

 مادفا اوهزامدش هل لطا یدسیراث رنک هسا دعا رای تب اپ م مقر ندراصح *هطفاحم .

 ن سوء از هلغلوا یعامماب حالم مرغ رشء نکا بو مزاع هي هعق ین ها

 e 2 1 ندنلوصو یی رشع مایا بول تای

 تا تن 3 یو ارزو 19" را 8 Ê حالل لا یمن

 تروصی ترص یدل لعد تسد عفرو بردا Roe ارغا ضعي علق : وا

 ۽ بوروهننایثس ی یقه صالخ لوک سپاس بل



 مر ناویخهدرنصع لوا همضف؛یوارزابنلوارشأم انوکو نوا كم رغ هام ۰
 نیامد لا ا ورام داب ۱ ارظن ناعمادک ربداهداز زج ارح نآنلو هلي ەدە رصاح

 هلروس* تولوا یف : هراخاو درداعز ۲ ولساو ولسدا هدزرطفو روم هلکید یوا قحا

 بو هرک زوارات مش ا ا تفح ت ترود حوا هنهاک تا ؛ نوا رامطا نام بابشا

 "تاما وا نالوایرکسم نابعانیدلو هضامزونفو دنگراشهرش هلو جافیذنتلا
 ید قلا نولک رسکبش هاش هاک انراشمروتواداخا جات لن راشساب شار” شزوژارو

 ۱ كنم هان 1 دا ربمندر و ونزورژ یر خو اا یسابلو نلاخ ندنتساحیب ور

 زاید زتسو کما دقاو مدقن  دسودنمآدروسأم موق 5 لواراحانو مابق كنطسوقاطقاح

ELSننلکتم مارو مییطم هنر مأو مایقلنموسرق همسر تسدرهفتو ربزو  

 9 a E CR زو هت بولوازتسکت وغ عا ماکنه لوا سکس لوا !بولوا

 هزار سخ لها نارود هان: 3 رط ا قخابودیا فیطات لدا تافتلارط یز "اس هو

 .هيەدوېعم "هم ناتمز دم بولبقروصع هام باران نا جو لا ۇس وروصقم

 نیشن هاش ناعم نجا اپ رلوا لحاد لقدنلوا ت تر ید یرکسع نامعا بورک

 لنراسب تناجبوروتآ لنرزوا هلا هداس هد هشسوک رب نیل وا نیل ابو دعقم ےھو

 :شالجا ار رد نک 7 1 لع وانویس نتسع تاعو اخر دنسکل | لغا ناخدنول

 للاثماو یزاغدرک ناو نشا لگ رسو اکیژب را د تلا كنا بود

 دحام لوا بودروت ایرکسع نامغارپ اسوییاسابفب شتر دنسکل !لورلشم ر ول "وا

 باکو ناطخ هر زو گللذ دعب یدلبق رفا عن لقد دن رارروا "ار ردذآهنمس لها رحاو

 ۳ ءرتسدقدلا بالا كلام كلاس هلبایوالت بابو لصق هغر ندنازکو ال
 باوص قیرط دا قناوٿع اطا هبناجوب ب ولنق باتع لغ یب یصاف هدازحأرحروب رزم

 و د گلد وا بوو لضفزارحا كرا نورس هل وا ندشنادو لقعبابر نوح نکنآ
i ER.نانا ناجل ذرات و امهروغوا سود هماللساهافسداب  

 لقعلا 0 لوبقم مصو ویدیآ ناف مع ا هل š9 لادح نالوامزال هنا راو

 _ لگد باوجودردلومأم قمالوا مواموفاعمز نر الاتروض- قبلوا موز
 نسل 3 7 نامه وناس رق هر وقع ىق دلو ۱ ع رس مداحە ركضت بأ چا و ول

 ندنسەغلاطش 0 ارق ارس یزانلوا هنمانال 2 یکی دتیاریساام قم یدرب هر وتس د هک ټک

 توا ور ار 9ک دم در لل داعم هنلتف رفاک یون ل

 ET آن دیهاتسداب :شآب توطس زومطلمالک "منوأح ءاشاو یدنشمت |لتق هلالع دما

 ۰ U (ه وضح و دو سو هپ انس دای غص دوق حوقو بولیقا رهو

 قداوسشولاجر یخدرورمیدر لب یراثبازاو اوج ضح بوملی ارغاهنراطا تا

 E بدل 9 طلا دهد هيات لاو وا بولک ص ا هنسکر دقوا

  لوادملک هلو بهکیدلب]ضرغ هس امهر وضح نو در ا باک یی هعقوون سو

 وا ییز بخش EF دنلواب اجتناو ص تان ا

 ناورس ۱ 0

 مس
1 ۳ 



 بونلوا ل رع یخ لوا یدیااتاپ رگ اک هرکوصت داش نسنح مدام ناورفم ام

هک اش 1 نسحولرا هجالا یدہشا رو هیاتسادد وت للغ وا اتا ن i اا 1
 

 هيو دنکی دیا عاجشو روهتم درم بوراقیج ما هلبا تعاجش ت دش ننزل رفس سورکنا
 ینطصم لغوا شواچ یریپ ن دنیراقا یس هجوزم دقم ندو دنکلکد رو یا مور شرا
 ستم یدیا بیګ درمرب ندنلسن ه دازرکلود یب وکسا تاریلنابحاصموحرههکشواع
 ٠° >“ ج ۰ ۰ ۰ ی ۳

 تدشهکیللخ مورا نزرا هلکتس وک فزعءان هلن ادراک بوراو یخ دلوا بولیردنوک

 نکلم ام ویل اط یدنهدردش واح ینطصم لسنمر ورم ردراف ورعم هليا هیکش ۱

 ليال !یلرهشی دیشهراویخداتماب نس> لترلکشادرط ه رشط ند رس بودپا اغ

 یس هوا لخاد هز يرش بو ریو نب اسا ضعب هرخالاب بوبم وة ور |یموقرم يوبل غار
 هو دنک لک تیا مالعا هنلود ردو ضرع یلاوحاوب یخداشماب نسح نایدیدززننا لوبق
 طبض هرس ت نم لق دراو هن او رثس یدنلوالاسرا یب رتسرمآ بولپ ر و یا ناورشس

 یرا دقم ها مربیدبلکدیلاخ ندتموهح الومضف هلغل وا هدازرزو یخد اسا د وچ بودا

 یحی دلواررةم هپاٹساب دو ناور بصنمهن بو دیا تافو اشسا نسح لتر ورم تدم

 رک سعدان لوا یدلوبعومتسوپ د ردهبا یمسقفلوا اقسا م لتق ایضشوفروب رم

 یلوسسم جد هن اورثس بو دپا البتساهرگص ندهرصاح بوک هننرز وا یاش شارل ۳

 هزاورس سابع هاش هکر ږیالقن یدنفا دم لتر دم یان هرقندب ابحا یعدقیدلوا

 نوا یراق دلوا یس هج یقاخ یرقهچن یخدویبیلاهاهیرقمنولنیشلةرلوا یلوئسم
 بوغا هنتلانکود نالوا ن دنت الآ نمرخ یبراهلوقم لاج لافطا نح بوی ماع لت

 اشایدو عو یدلیا كاله هم هیت لوا بو يرو نکود هښرلرزوارار د لداکآ هدراب د لوا ړک

 لوا یخ داتساپ دو لکدتیا تعجر هلبازج لعب بو ږیا ہر صاغ شابلزق نکیآ لیحاجش
 "هرصاح یدبشلوا یل وتس«بولک سابعهاثس کا مور مرعب ولو هحرف لنصرق

 هاش رزوای ر رک هدارگد نس>نارس خرس لسافم ضعد رکذو ناور نتفرکزا د عصر

 ههاتسروضح نکمشمقح هلد|ننامتخا اسب دع فب رٹ لکن لیا ہر صاح ی اور هعلق سابع

 هدهرص اح ءاشا و هلوا یئلیالف ناما ی هلی اینم تمج وافو م دعو تورم تاق ق دراو

 بولر دوکه ښخ ا هعاق هی او هنر سن لاوح لوایح هنوکرع اهل هورکر نیدتسامل زة رکشل
 تراغ ولتق ی یلاوح لوا بولوا یلوتنس مةونعو هرصاغ ىف هعاقەخ د ناخ هیوکربما

 یسکد یالآ هکلوا لوا ان |لوا ی در دی وکهن (فصا بوروساعبجیئبس اب اعریمرابو یا

 راکت هنر کشل هنوکربمابوقچ هغلا لد ندنفرط اغآ نانع شرف اح ندصرق كب ناعنک
 کب دنا كبس یسنسأب یع وط كز رام دقم بور دنوک فها یرود زم هن وکر رعمآ اق ںلوآ

 هز وامك ییا و رقونعراعب یدلواهژ ره) رول اوس .رفهراو ر بومق ناعنکهروط 3

 بو ږارارپ هر و مان فا ورروسویدر دوکه ض رق بوروکیراراطقو هربخذودازبوریو ناپ ۰

 US لتا ۵ نصاحوم 1 اے وکح رکشلهن دزوآرم راب وقلق یدنکن درک درو هنوکربمآ نت

 یرزوکهنکنج مکی یا حورج ی زنک ارا یرادقمزویتروددکوزاذع ناقچ ندلورویلوقسراه

1 ۲ 



 یم زا بور نزوگر ەتەر انا هارک هاش ی دیر ر دیا برحو هوان بوح هن لغام شلا ۲ ۲

 رانا س٥ بو دیا البتسا یخداصرف هرخ الا بود مړو ناماهرکب ؛ هرکو لمخر دل ید ِ

 لوا یدرب ات بور وک ن کرا دن وداز كونا اسا رفس عوک یسارمالارما مو رشراراات

 بوبلقاصا دخ هلهیدیا9نااثمان شاق هرف یکام ف سخا بو بادصق هپ هق سخا دانا
 و لبل اوح لوا یخ درانا سار دن وکه ن دصق هعاق هبی او لوا مز ومجوا و یدلرا طفح
 واینمرا جاوا ل وغشم هقسف بوکچ نیزاروع كنسابااعر مرا بون وق هناخ مطعم
 یرکسع ناقح ندا ور ینداشادرفس یورو ر دخ هیاتساد رفس یسارمالارما مورا نز را
 ` ورا نول دندماط ین اخ اما یدلوا کنج كنفترا دقمرب هجرکا بوصاب ین اخ هما

 نانلوارکذ هرکصرایدر دنوکهب هناتسآنیراثماب بو ربقاب ارس یرامګ تمسم 00: کدربک
 نانلوار رګ هد کل لقامار دزاشلوا دیش هلنتعه هداز هلاغحاتساب شاف ه رقواثسایرفس
 یتدروب زم درو نتیلوتاضر ماما بو دیامارکا هیاشماب فی ر ڈس 08 دلوپ رفط هناور هاتم
 نوسلوا مرکون مث لیتسا یدریو تزاجا هل روصحرغاسو یدروگ هددهشم یر "مش
 لها هزانردقز وتر ود حوا بوثموق هباتساب د یلغوا اسار ضخ هلږ رام دآ ی راو دنک بډ د
 نسح یاس نالوارا درسو یسکیر کر E "وب ویدردنوکهصرق هل رالایعو
 هنس تعاصم عورش بولیغاطرکسع هلکعب)تاف وبولوارخآیرارغ ید كاع اپ
 هردص) هد ی تقوی نوکر کد :ڭكمرح هام فا وةرشع تا مس مداقوی داف هب ها

 هلن !نولمقب اموگ یسملخادو هیحراج توس بواوا عقاو لزوم هطعو لدرس

 زومام عا ړزوا تقاس دارغلب ب ف احتساب ی مطعاردص نتف ید متلب

 نڪا دن هلقمالما دنقهبو دیا یصسقوح ید 94x أ مهد نیرفس شو یکنا بدلوا

 ا یلاویساغای رکبوی ركع انس وا و د لازا درا تاک توز یک

 زادزتف دش دابو رای دلوار وما نی وفس سورگن !یرلکواب نی یابرغو نام نابحدق ولعو

 نیبعت ماقم عاف هښرب ییاماب نانس ف وصاتساب لع مطعاردصو یدل وسوق هل هداز یی
 هرزو یمخ وو الو لب هادا حا وخل اتساب لا طفاح نالوا ماقم مافاتاسبوریا

 هدر ج راغی د اتماب طف احیدلپا دا رم دبعمت هل یل ابا هنسوبیر ورم بورو ناجا
 هلتبلا فسا رز وی دلی تکم نوکن وا نشب هلبس هزا م كک لاغبو لاج بوچوک هی هچغابرب
 هاشم فلک روص لنراوطا كروب ماشا لعیدر دنوکن امرفوب د نس لیک ب وقلاق

 الاونس نکو قلا هلحتلا لع نسر دبا قرش هزاف یب لشو م٥ بور دوکه رکن هلک |
 دصق هب هلا سا ینقحان نوخأتماب طاح ی دلبا حر ده د مر لپا هلازا کب دوجو بورا و تازلا
 هل ع ید لس روص لاغتتانن اممو تعءراسم هنکرخ ناب وک ءاطواعببوار یکی دا

 ابا یال و هلاکت کوش ساب لع طعحار دص بلای وم عاما ما مرح "هر غی دبا ترش ابم
 ناکراو نامعااموعیدلپا لوزا هغات وانال وا بوصنمهداتساپ دوادوقح ندلوسناتسا

  یلابفا یی دروکن دیهات داب باثج تلاش اب لموابد فک لالحاو مت بو بیش
 1 شا راک هنا بوکوب یابیروجرابرقمو یتسراضراعم تاغتلادوجواب یدیشکروکرز دور

 یدرا

۰ 



 نارد هادا كح دیا تکرح40نشب كروز مهامیدبار روم ام هتعراسم نوح ی دیش |
 یاب |اتساغ یرتسع ندبلا هربصق مفاو لا بورا مان هقلح لب ین يیشت

 هننسهلک تر ولخلوا یدبشع !بلط یقلحرخزفس نده رخ جا هملاراشم یاثماپ

 نسالك وقلق وات «لتیلا هسکر کاک ك ڈا ٹولک ف درس طخ لب شرب نکیآرظتفم

 عو عرب تقدلوا رقم جوک یوا بونلوا لا هربخ أ یر )روی نامرفوید

 بور, دلو نداحگ اب نی دنوق .شیاغماب طفاح لوا مه نامی < ات هکر دل و

 شا رودص نوپامه طخ هنسلوا ماقم توش | ناکسا لن ارس بوروتوک هلوبنأتسا
 هلبا یهاتدان نیولسد ینح بوکید ماقمغاف ییاتساب نانس قوص هسیآ ساب لع

 هقح بانحو هدزانأتس اب طقاحشوک هعجون دا لا ىلا جا فلک ین مر دنا فرم

 هنیارساتساب طفاحی دلرادورو نوب امه طخ نوعا قلماقمْعاف هدفبلع "هیتعیدپ| هدزامن

 نراب نوگآ نوسلوا ه یتداتسار نانسیفوصبودبا نامر نامر د یستربا لکد لک

 ندمطظعارزو یشواماتماب ن زأنس یفوصیدر دنو ک ینشسواچم السو دنکوب دراتو مسلک هناودد

 يدردوکاتسا لو حر شوای دید یدردنوکی اث ا ىلعیس بودی ارودصتر واک

 باو و د 2 نشواح کب .درلپ دلوا یماقمغناف هسقوب هتسواجرارکنأشساب نام بود

 ساب ها اا هتان كن اتساب ظفاح بوقلاق لاا یناتسا.نانس كرو

 کی ۳ ن اعم هل اوحا لبم ربع نبمرح بو دبا تو ەد ةلقدراو هن هند هدر غص ر

 هرکبصن نسو بذ س د بوزلورم شان هصعشرب ځد یقاخسرل غصو بوردزاب صیخانهتخاس
 برق هغااغاط ناو دوراب دقح هرشطلعیبونقوا یرام كن لوا لذوب امهر وقح

 نیراقج ناو هنر وضح مطعا ریز و لقدلواص ناوپدالننوبم بوزیدزاب خد صبخائرپ

 كص تان وراق هرب غص هقرورب ندننیوق کد لر و هنلا پولپزاب ضیخاثراب دلی نا دیس ا,
 E E ee لی یتسی بودی تاچ

 نکا ا ا ا u بواراو ردهفآسم لیخ هلاتج

 هنرازرضح هاتسداب یدتکه تمرحورجا بولوآ عراف لعب بو سوکت ننروصددو ود

 رکف یسشاوحمب د لوا هز تغارف ثعاب IG E ءارزو

 بوضخر مز ال هیزکمراو همطعا یزو بواکش واج نام با ده ن اطلس اعم رک مواد شا
 هس رکص شمر وتکربخ ندنفرطیدنقا هحاوخ هد هملپ | اد اس ردمدآر ونمو

 بواکز 9۳ للمفندنف ط هاتسداب هکشعاود تاقالمم رع تتسرذم یدلواتافالم

 مدو مک 4 همطع ارزو بورونک نر طخقلعتم هتسرابسیرس ندنفرطه اداب ریل

 بولوآ لبصاحبلق داعا هدهیاخ سان لذا ءان اک شتآ بد زس هلک پیقع ۾ هدرزس

 هر ز و ین رو دنکهربغص "هقرو کیدلپا الا هنا صىخاتر a) یشلوا هت اور هب هجاقح

 بوشار نا درس هد هځاتچ بوروس نوک لو تاب طفاہ] صا یی وسامن كمن رشرامس
 کد هب هنرداانیمضاشاب لعزادرسراپدتمرا هنو امه ناب دیصملا لع یستړبابونود

۳ 



 یدنفا هللا منصا ر رکم یونلوا لرعنداوتفردص یدنفا یتطصم ننابل وآ كس ایوب ۰۳

 هاتسداد عمو یداح لامپ مات تعاب هل زع كموفرمیانالوم یدلوا مالالا مس

 نزوا سضرم فالخ نکلیدنارفس تیزع هحرک ااساب لع شما یدادو م دع هلما
 وبقم تباغ ندنسالشساو طلست كند رقم صاوخو ندٌمعیرلوا ماقمغ اسا طاح

 هرفوص بولوا فیعض هنوکندن وکه لب مو موجه یدلز «یارمند طارفابولوا

 یدلاف ندنلوبق ماعط یس ھم بواوا نویز هدانزو نوکرکیدیلاعهرکصن دکدک نریم

 هيم بو دیا عاج ا هل ااتساپ دج نالوارادرس لنا بوراو هدارغلپ ل رتب لرم هسا لاح هت
 لاقتنا ینوکی یز کس یرکب ك رھص هامبون ر وکر فس هترخآ اع نکبانزوارفس باہ سا

 يات یأر بجو مر مغر هدا اب نانسهحوت لیصت یدلیا لالحوهاح كرو

 و نکا اتماب لانیس هدازهلاغحام دقم نا وا مر ال ee همجوت منت اجیکأغم نیا

 او ماتم لاولعد مطار زو لایق نامز لنص یرک !بولوا ندرابکب راکدهدر ون أس

 وصل اهرهلا دهاح انا ناحدع ماقم هکیدشمراو هب هبن ی مرب یرادش هیو دنک هلغلوا نادومق
 لب ابرد تموکح يولوا یبطیاییتقم فالجب او اک اوچ یاب ثخ اداتعم ییج
 مطءارز و راغ رهط رادرسهنامز ناخدارم ناطاس موجرم نک, ازوشکد هی ابن :تنطلم

 هدز د لص تانول شنود هرکص ندکد ټل عزن ندنلاضفاور یزررهنرا دمانیاش,اب نازه
 هلکم | بوخ تشکزاب هسا ہلزةرکسع ںولپا بقع كچ دیا تماقا هنماقمیهملاراشم

 وغس هلک | ضرءاتساب لع طعارز و یتسهلوارادرسوب در بشعار وپ یس هن سحرا
 ىا نوا كنس هجا یذ هقلاس هن بوتلوا ج و هيو دنک قیلرادرس قرم

 نالوا هدراسپ بام هلجو را دعاس بول لنوکی دی نوا مرح بوک راد کسا ینوک
 . یدنل هجوت هقرتس ناجل ای رک سع یلوطاناو دوا انا یرچ)بو زاهرمز

 زوم ام هنیرقس لبا موز بو دیا لاکر ع لح نالوا ندنراکو اپ لوق عاصلقدراو لب مکنزا
 وق لج كنیلوطانا نراك ںید یر واب و و رعب هفولع قسلوا لدرفسیلوطانازشلوا

 یل اغا كوابیلا هلغلوا نامرفوب درواپ رو یراهفولع هدا راز دیکە رق س قرش یلوق
 بوک ندنقح گن اقا کی دلکت سا رله رط یانشاذہلا یوم یاس ا یدنلوا نیت

 دجا شاق ہرق نالوا باکرمه هلئا نسح یلد اقا لقد لوا سرق ہند حرس مور ضرا

 لوبقیتساجر لک اپ تمنا ندرازوا کی ںایا ب واک ادرس ہاکرد ناک ہو هلا یباوت
 سبا غم دقم هلا یاو هب تلو اے ہمت هلا ښو حصو هنجو کلکب راکد ردلح بو دیا

 :لبهاتداد روغوا ںولکهسکق وج ندنم فاق تا هلع لوا تافتلارطمر هب رزم دعب نمهلوا

 جاتو نوگارفس بابسا بیثرت هکق؟مدقم لره و رای دلی ن.دهع كع ناجل
 نلاثمالتسسورفو ردا درمر بوقم- ند ەر ماع ملم اشاسو یدلوانذا هففوت نوک

 لیاخاو تاکرح هداز ندنددح هالوضفلاوب رفسهسوک ندیاهبأب عطق لیغلواردان
 زلکد مور شراالاحهلکم | تامدخ ضعب ةمهادا روغا بو دیا تا دول مج ندسان

 برح باح | هقر دیو دنکو لایقتسا لنا رکس ع لسم كی ترود جوای دیا یسیکی

 لاتقو



 ۱ ا KES لێو ى مىكىر ناو برکه شب یارک با متع بکوم نویی لانقو

 قعام بواکبا مدآردق كم ترود جولای دجارارهطا یسه نالوا ینشکزابضعتهلبا

 كنس هرخ الا یذاجم نون رم ونس اصوصخ ہدرللو نوع ارکسعربفوت هرکص ندقدلوا
 دجا شاف هرق نآ اوا نیبعت ج هځرح در نادکد هصرف ىلا اود ینوکییشب لی 9

 عاق هک او ناور سامعماتس هدانشاوی دلرا ٹک مو كتر :د نوکن وا نوچ ا یولس

 هارک هاش الام بولک نا درساتساپ رفس قهیابخ ندنکبدلچوکبوتوق هلی م٥ ھو

 را دقمر اکو كللک لری لزیمهار یاب رم لح هما ض فا ار گاز 1 ۱

 ي ندرکسرد تسد یعأس کرد دما هللاء اس نا اوا اغا كر ەركى ۱ ۱

 ی دلی تکرحهص 0 شاق ەرف ۶ بوبلوارکراک یدل یا حالا بک بره | نونکهر کدر وتحس ۱

 یداسوا عوجرنآر اشابرفس بولوا یخ د یرا هبت رم تلکس یف هرف هجناکی م داف هرق

 هلم ابو یدلپا دی ان یم صحب ن اجهلبا لامهاو دیعبت یتمشدو توف یتصرفقوع هنوکوب
 هک دلپا توعد ۳ رابوتکمو بوشود هنیدرا ثاهار کهاس نکمشلوا كن نامز
 نوح یدلپ هاکمآرآ یزپ رد ضفاور هاثس لقدزاو هن اوسگ رکسع یدلوا یلامنارق

 هلخو طخ > بول لاح ندارد ا الحا مدقم نسایامریرقوتابصق

 واى اکبناورشساش اب دو لغوا كی لاراشمرادرسو, یدمش۶ هباملع محو

 كسارغس هب ارد بورکهن هسر وضح كر ادرسرکسع اما لوک اداره فر ط لو

 ناز رکب وممروط هاشسن نسردیککولغواكست ارفس هب هرو نشر ليڪ کحهگمروک یاللاو

‘iهرصاح یز رهن بوراو دعب ن نمردیاعآهدوپيزمالوا ناور هجبقع هلا نارکرکس زب ن  

 تدوعدمو ر احط ا یلط قالشف هدردشلوآ بی رق مساتزورا رز هام هتسن خو

 8 یی ف قرط ەرات ي

eك ۹ و دستک مامر ن  

 *لیوح هزر بنام ندنشابوصیاو رای دقسس غا وا فو ہع اافصا یلوق لکی درد یلؤا
 هنزوازرتو یدلوا عراف نک هن اورتس یرو رض بوک ینر ن سرا یخد لوارای دتا
 ساویسواشانرفس ید هداشاوب یدیارر وب هجو ا قابو قر نده بو دمک ل نم افت

 هکدتبانازینساناعیانرزو هاتسرابر هاتساب نسح یذاهحالاواتسان دجا یسکدر کر

 شبعتاتشم یر هی هفثاطرع ندرکسع(لنراقدلوالصاو هزاو "هعلق بور و اضر

 هاش درصاحوناو یالْشفرادرس لورت_یدلواهنکرادت قلاق ناو ودنک پودیا
 درس کردو بسا نم یدلرو تزاحا هرکسع نوچ لرابتخا لیدر وما هکدنحره
 ۱ هاد لحرس ,EE دلشیق هد دمآ اب لمل> اند هس ورع كلام یوی ار ا

 نوا رکسعرش كد یاو نوکیا ردلنس هی اثمرسر ردا زبسلا رکشع ف ژادرص
 لومق هلغلوا یآردوخ هملایوم نکل راپدیدر دسمألوا فاو قمالشوقهددحرشیرب

 شوخان یازم كړ لا یومبویو هیاساپ دجا نتلای ناوو یدربکهناو هدارویدعنا



 ھاسا N AY یتسیماب کج شان ودنک هاغلوا ۳۰ 1
 توعد ينرره نوا كرد لنتلابا ناوبورو تلاقسا هنرلک,ناتسدر وکو یدرو
 یدلوایبولعم هیضقوب ثكاضفاور هاشس ن وج یدر وکی میت رو رددت تبع كنا بودا
 . ورشب یاخ یدرب و هللاندښ دعلم هورکبودبامج ینیطابشدنج غلبام اقا
 كع, | راکر یوراو هلفعلا لع هلا راغلپا بولوا هر اور هر او بناح جد ودنکب ولو

 حابص نوج یدلیالوز هل زمشرپبوط « دناو لوصو هپ ارګ نابل مال لاا
 هب هژملذ هر اط نادلو لات ابو هدار کا ارکسع هبلایوم ادرس یدلهار هاب عمو

 همرمز نکلرلید شالازاب بوقمج یخد وانا بودیار ویا شیاثساب یتطصمهداز هبضار

 تل لوا راپدریک هب هعاق هن بور وکی لوا, هکراتم هلغلوا قاعضا ك لته ا ر

 هامتدوعو مور ضرا بنا ادرس ننفر یدلواربسا هتسامل زق هلا اولغوآ یکبا الا

 یرببد جلد هرکفلادعب لا ا هج عوقولادعب نکل یدلوا مدان هنغو دلاقعذاو راد رس نوح

 3-2 ستوده وتو نو قیرطو ودنک هکیدلواو

 ۲ RR ی و اتاق هنماقحو دنک لبا رز و ها

 هیآقر اسو تلک هاتربمایبروبزمءاول بویت ا زوجت قوت ید نا ید سود
 مور شراویسهعلق ن مسح هبا راهشلب ترسو راغل یا ن دلح لوا بولا نزار کر نما را

 ۱ هجا لابقتسااتساب :رفس هسوک یسک راک مور ضرالق دلوا تب رف یداراتفرهنفر ۳

 , یی ۳ کو دنکمرخآب اب را درس وهاس یدکج یششپ ناودو تک -«تخر

 نیفدرون "وار رق نوک قرق هل كلب نیکو پا هد وهب یس هنس هرصاح ناو بو دیا

 وکام ندن رهعلق ولن 2ه لوپ و یدلواهب اور هنیناج ناوجګو زو: بو جوک هرکص

 یدلوا دیفتسم یربغ ندنالرخ و یرخ ن کن یدلبا هرص اع بوشود هس :راصح

 اړو هیاسابرفعج قلبادوبقلقدلوار وم ام هنښرقس مگ هداز هلاغج م دقاندنوب و
 . هداز اتماب ابق لراو ضعب_ییدلوا هناور لمفسرح هما هغر دق ناب یئقلا یدیا

 ترادصیات ال یرادرسردر وطسهویدیدلو قم ناذویقاتاپ قسم
 تافو هددارفلپاساد لع مطعارز و نوح اسا : لعرز وتاف وزا دهد دارغلیرد یمطص

 نوکییدر ونک هتلود رد ی رثس رم یثابيوبف مان یس ینطصم اتسات درود ةد یدلبا ۱

 ,i اون طلا لو بون وا فی باع ظا ماقما

 لتفام هدنواق دروس تروشمود ردمسأنم كار وم کت لاکو رې و توءدە و امهرصق

 لو مروا ند و ورد ردمهم را درس هرکسع لسو رکنا دحرسو زا لوق اشسا

 ثكنيلوالا میبر ن وبر م هنس بول ر وکی لوا یلا سزا هباتساپ دج الال نالوا رادرسلیناج
 دجا طبفاح ی لاسرا با اغا رفعح ۱ 0 نوک یزوفط

 یرما نلرادرس هیاتماب ر م دقا ندزو هکیدیاوب تاع هنکودعت | لوبق ی زهماشساپ
 ترا مار سا هما یر دوس تاب رخ ندمطعارزو مالیمارکسم لیناحولقدراو

۴ 

 هنس



 مب ید تلخ هنسودو یدنک هنشالو بواوا ناد رکو ر ءان اکا ید نارات هد قاس هتم

 6 لم مع ءار زوءانهنبکو دنیا ضرعوبد راروک شبا هجن لوا مط ارزو لنت یدتیا حورخ
 هد هنس وډ ۳ تودیااب ایا نزعل زادرساتساد : ظفاح هعفدوب ی دیا شلر دنوگک اشار

 كنید شک ندادوسلواو شم یننبرثس قلرادرس نس هراع لاا

 زع تلاکو ما نوح یدل ارارق تنرزوا اسا د بو بی مانتما ندلوبفیرم نوا

 سور و و OU وب هیاساید هل لالجاو

 هرکصندک دیار غلو مت تامدقم دیهتو رکسع تامهم زیهک نعلرویب رومأم هلن
 وبا لنربمض ی رتسواو یدلیا هجوت هنو دب هللا مالسا رکسعام وچ

 ردو كس ايب جوا بوری ول ابان د وپ 4 هبا عاب شات نسل اوخ كنم وا هلغل وا

 دال ال هتشب زارافکرارف یدردنوک هنینأج نیدوبو یدلقشیلاةمدقم هلدارکسع لیزک
 تناتساب ن ىح یش باس لغلو ازا نا هلولو نابن اوج لوا یم اش یا دصو تمص ك اغ 1

 قارون وفا هعلقرافکن الوا نکنم لنآب ول ینسهعلق هتشپ انسان یی
 هلن هنیفصس جاق رلقدلوا را د رخ هملاراشمرزو ن درک نازارف بومم الآ هنسز رزق

 بول عل ند 1 وا یراصع بیر مزعورارضا دصقرافک کی دلبا طض بوک هنو

 راب تک دلو ورا یر طور هک
 فرطرب ید هلناغ لوا هل لضفب كج رپاهلازابوروکنغودلاق عارذ فصن هفلو | لصاو

 زاصدربوه د اپ دايار کٹس بولوارورسم ندرت ۳ ترسم رادو رکسعو یکسعو مطعاردص یدلوا

 الا نارو مارک یدعتو یراودق "یا راکماکر ادرس ناوطخ رافکرارفو ناتروق ناگ

 ىسىلوألا یذاجنوز ره "هنسبو دیارفوت نیل هرخزورکسعوو مع نس هلق نا ر "روڌناح

 كرا هک دکر سج نالوا دو دم هیهقشپ لقدلوا لصاو هنیدوب هلدارهر رفظ رکسع كنتوا

 ( تراس ءانیاکآ ب ونلوا نامرف قا روق نزو| ق باس بول سایپا عوطقم هل هلن یوا دع هی

 یربخ یراکدتیارارف ےلغلوا باغ فوخ یغدنافکن الوا یلوتس م هنس هعلق ناوطخ
 ترس شودقادرافک هدرارف نیح بو دیادانجا فییعت هد رخ ذوداز هنس مطفاح واک

 ییار ادمان رادرش هلعبجاو *یلقرتف یدلق هنیلثو دیک ان نوجمادب نوع یراصحو

 . عانس هل اقمنورم "هعلق تورو جاورهنخف جاو "هعلق نالوا لذفرصترافکورب ند هنا

 ندرزوا هو ط لىرا ەن ىغسامت :ودندندناح یا ك رزم پوی دلرا لوژت هندو کسا نالوا

 تع زە یدردتبا هرصاخ ندا زه شوک یر یرکب ك روز مهام بوردیوت ك رکبو

 تروص ند ش لوا بولوا بلاغ بیعر یتدنافکن الوا هددعلق لواهلیسج هق داص

 نرکدریوشت ا هبهقنلپو هیات نالواهده زج نالوا لباقم نوبزم"هعلف بو: روک تاب
 ب وراو قعلوا مواعم یرلکد تکه نذاح نوغروتسوا بورک هرابآ لیل فص هرص

 هنوغ روتسوا علق هطارام ترصن رک اسع (لعد نوغروتسوا "هرصاحمر اپرا طی

 تكنعتو«نوط ندفرط رو ه رصاخر و گیم دردی رکی كىلوالایذاج ب ولو 4خو

 هدراس رتم ندی اراب و فرب باعت هلغلوا بیر فاتشس ماکنه نکل رای دل ترش اس کنج هل



 ۲ لس راهعلق منا حاوف ناوطخو هتسد رقص تاوو ازکاادعام ندا تویلوا ناکمآمز ۳

 یس هرصاحم نوغروتسوا هلخلوا مهم قبلوا فرص هنراتساصم ی ؟ربمعد £ رسچو

 . هلقلوأ دصق تردق ضرعو تدالج اان بولوا ىلصا دوصقم و و
 لواو بوروق رویاط هفسارو هنوط ر ناف | رعام ندب راق دامشپ اب بلقل میم ن ءعر ع

 ۱ هو رفاکحورجو ردپا هطفاح هل اواپوط بوکحرسحر لصتم هیوغروتسوآ ندبناج

 تازخ هچب ەچ دصاب ستم بوقیچ هلفغلا لم لیعالم لیلابل ضعب یدیاروقرفاک جد
 ۱ هرصاح هرگصت دنآهزون یرییکب هل, + دی یروتف هد هرصاحر ما نرکسع بولوا دیهش

 لغوا یار ےس یزاغ وام عرف 5 راکماکرادرس نراکدنب| تدوع یاضامت وندردرضم

 موروبرتات كهچ یدیا لتمدخ هنر یناباب هدرفسلوا هکیا ارڪ شو

 برعی رامکرابد نال وا هلملاوح لوا هل را ارح رک ەسe زا [IE اسا ۰ ر نمسح یسکب لک د یا

 نوبامیودر وا و دنک بوقلاق هرکصندهرصاح نوکریزوتا بوب وقیلا نوجا تراغو

 باپساو ماه هدرح رسروما ريب دن لوصوا دعبو یدتبا هجوت هنبنابنیدوب هل
 یدل وا لصاو هدارغلپ لنحوا قلنمحر نوب رم فنض هرکصت دماغ ا یعالق “ةظفاع

 هداه ار شىتلا یر قن كم نیغلوا مام یر عو وا لوق یسا نالوا لند

 یرجابهد هرصاح لوااشساب نسحشافتر دیلی سم هع یدلرودتیا دیق رد

 هرخالایرهراودس زنم نوکر تویلپار ۱ امتحان هلغلواراعوب نابجبونلو یسافا

 تودپ لا اب , یتضرع هی ضرع نادا ل اوحاو بودیبالامشیوک لا لزع آر اد رس

 9 سوا هد ا یرکح | نابعاوارماورات ان کیا رادرداتساد ارا امدقم

 ینوغروتس واو در لقوا ین نادنجهيەيمالسا كلامو دیعبندنید دونر یرک !بودیناژ

 لیباه یسفاق نیدووواغا دجا یریزو ناغواشمابدارمربزووآ دع کرج یدیاراشم اجر
 یدیا شمانبق هدادرارقزونه لق دنلوا هرک ا نم نزوا لاونم وب بوراو نوااط یدنفا

 و فورغ یربز نوتلا ردق نوا بور واس ضر هعاصنزوا هجووپیرافک هچک هعف دوب

 رضع و ضر عو تخ بواب ورارق هعاص نزوآ حور شم هجو وراپ دلک همطمارزو یر اک سره
 یرابوتکمهمالسالا SEE ردوکی دنقآ مارا لږو موق رم هتلودرد هل

 هلقو هنا تسل یزوسویردشیا نجوا هنوک هت وپ یرنفآ هلأ م نص یتفم لاکدریو

 مرس یجدرورم یدردیوک هو راک لک وید ر دلک در اك مروتكەليب هرطاح لکد تمروتک

 زردک < ناخ كڭۈوىپىوزب یوبغانوسالصا ینا تاب ناق ںلوا قالم هیاشسار ر بور اوا نسارڪ

 هت اكا درام نت ایاقجوبرو مت ید عینی > ول ولد
 نالوا لنفالخ فر ط هسلپ | قلعت هنلاحماطن كنب دامع ضعب هنا هلع تدا ۳ رها

 قاقو هلک قیرفت هرکص: دقافت و دا ماتو قاقشسوفالخ ره دم یسادعا

 فنصرب ندن ایه مون هکیتسنج همش ندهرفکنسانجاکردوبقادصم ریلاقلا
 ها راصن 2 وللا كلم نول وا فعض ةر تبسن هقاوازاسهلب ددعترشکو
 یراق وذداب راسقنوه و اب روتسوا هد چ ردابسم ها یناونعرصیق وروط را

 ندنلسد

۱ 



 نادنکو یا طبض با تیلک نعالقراو لدرا بولو توق هفااط وب هک وا نوش
 ندنراکدتباتیحر تسافعضو یتا ورکس« ییالوا كلام هود هنآ كراغکم ونو هرکشاا
 بودپاتناهاوضرعتهدن رال ایعو لها كن سنج لدراوراو تبذاو فج عاونایوبو

 بودیاورف رس ات روبط هنس هفت اط هک ندتنج یراق دلوارداق هبهعقآ دم ید ولټ وا

 بولوا نزوا تااها ندع دق ناب خدو ی دیا اتا هس رم یراتواادعاتورد نکلا

 هو و و کلوب ص رو ی دیاراقحور وخ نداد امر هلسهلنناب یسنادا كن ەچ یسا !رماراح

 یبلراردیا ماضوا یک ك مر وکو هبزون بوربدلاق نسهقمتس نک ر واک ندندرآ وی ا
 راش! حاق ورا شرب الو بو دیا ج ورخ هعفد حداف رب هدیزواهجر اما اسارز
 مانی افحو ندر هدار کرام هک دهزامز لوا یدب نزوا قاقتسو فالخ یراارا* اناا ییا

 كده هنیراتن اهاو تبذا كنف ۳ بويا عج ینامعا یون یی ننک ردا ۳

 کا هنامز هت هل ان ومانوضرعكتهوب ولما :رافر مت تع بودیا ليڪ

 لار شوناب نو لوا زمتمعتیاہل وا نرم رق نابع ل 1 نامان داب نیاعت دمو

 دالوا ضارقنالا یلا یکلم هلکمت | اجلا هنس هناتتسآ ناخ ناجلس ناطاس ناکم تخ

 بیلدانتسا هبیوق لس لوا باهه دنقا هزوغل ع ین دز ر دشا قاب هدنلایدافحاو

 گل اقچو لک دید زدیلک د یرخاوبسنا هد زمقحو یلوأ قسلا ماقتنا ندزمآدعا

 اال دارد اطلس ءهیاج" هیاسو قح یو ینابعا ینمالکو

 نزوات ارا دوت هلو رڼڪو رابتخا هغللارقیروبزم ها قافتا بولو قفوا هن رللام
 ننس دو تسود  هنسودكهاتسدان ,بوردن وکر ابوتکم نادرنس لنل ال نو مت تن ۳

: 

 بولوازمادعا ید ق هلا لوخد هنیراناج جانج رزول وسق یغللو ة فولوا نکس د

 ةمالسا هاتسدات بو و5 ماقهن زاهک هم رمق دلوا لکت هلن رو روضءارضتفأ

 ضرع هلود ها هرکصتدف وقوم زلا.تقیقح بود دعت مدح هاش اوناح

 ماو لوق مقوم یتاقلا و دنلوا ضرع هی هیلع تلود رد ی رلک,دیدرونلواطررکلبا

 هلآ یوم خا زوړ نامرفوب د نش هیلبا لهاعمنزوا هجو شو دلو بسأنم را درس تولوا

 ندولراجم ودک اتم یوا دعراهطاهب هجگ فیکم ےک یکم ردن وک اوج نژوآ هاو فد اداس

 ثازسرلو الا یذاجرون اتم ەچ ورا چرا ی ذل ادیزتماموبفاموپیانلو ب دانو دزنک

 رکسعناقچوب نوچزای دیا يطعلانقو لباقمرف اک ح ون یبا نن وڪ ىپ مرک
 اا نالکس نوا نولوللاغ .فب دیس یدمشج اداتتا هلن مالا

 یدلیا لایسرا هرم .ابهیودروآ نی زامدآ یدک هلباواقاومب هعطق جاقرورللد هجا و

 .توالصاعبلقتوق هب یأقح هلا كمر نوک ن اتفق جف هلا نژ|ْیسا یخدزا رس ۱

 ۱ "۱ ا۲ طض هلا بلغت هم نکا ندنعالف درا تاس

 ماع لتف یراهجک نالوا دوجنوم لنا بولآ هلن هرصاع نس هعلق تاراو کو نکا

 . یاتوتادعام ندنکودّیآ كاله هو هغد ید لنآ بوزوب ید نیزاتبعج هرکصتتیآ
 كيرا ونعیدلآ نی رانکلم هچ هرو نس هعلق هشاعو ینکو دنیا خد یبرلهعلق مان

(۹ 



۳ 

۳" 
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 و رقم قلا نیانکلم هحهسا روتلوادادمآید دعب نم ب ولوا قحال هبودنکی راکا

 لاسراوا دها راهدارگب رسا هج هلا راد وکم لیشم یتساحردآ مازا رقم رب 9 یکودبا

 _ تراعروقر هباساب شاتکب یسکب راکب نیدوبرکذلا فلاس یس درا دمانرادرس نکا
 گل ترودندران ات نالوا هلدایارکش تحوت ورکسعرادقمر ندنفلخ كول هلمطرشس

 هبناقحو ویدشوقهب اثساب ساتکب تودبا ن ناب نس هداز هر مه ك شهوت هر تا

 لاسز لب و فوکسواوتملخو نروشنم قللار ةلدرا ناملوااطع ندنفرطهب ات

 نالوتربهتس هل تفاضا هبییافحو رب ]لب روڳ ی اقحو روهظردر د تاوری دلپا

 نکرد ارام نیس ەگ اب نوکریدبا شجشودهبباقحو بولواربسآ نافکامدقم ریما
 نالسم هجر دن وک هرادرس ین یخ د ربم)بوملساناتفکقلعتم هز ن ندەج *یاقسو

 هدکدرد ملوان -مارض هکما تصن لا ارفهلدرا یو مب هر وتکه کد دادم كنس ن رکسعا

 یلاتخا حو رخ ن انا هل واز وکرم زن ریو كروب مر یکم یم م دف ادب وب
 ياقماعلو هنسدر لک وم یلوقو هدرهاطو شنرکهسا> 5 و دنلوا ایا ناصاح هدردراو

 کروز دن ابتسرخاموع یسلاها لدزا هکر دهربما لناوج یدمشفلوا قالطاوربک
 وور لتنامز ناماس ناطلس ی دن اما سید قق و نلوا تعاطاالاورازما و رقرس

 و یریما هرکص ندلاقو لبق هج هلمط اور هی لوا نوچ ابلاهراپدلوا لاسبودیا
 . بورونک هړزو ئرمایدب | یی اجرت قاناتساب ساتکب نامزلوااساب د نبا یدردنوک
 ازم رود حوازاب در دوکهب و ورکی ریما هرکصندکد شنا اروا یوانوکیکیارب

 هلنف ةر ید ڭى هسدنرپمو یدل چو رڪ ولوب م اکیا هزهأعم ما 0 رکوع کک ن

 هزویزم زاضاجی نزادانبسا ندزانمالتساب رولا هنطہض یز هعاو نالوا |خاد هنمکجراساح

 لاقل ادع: نوردنوک هوا هر ؟سع هک راد رش مان کرو یا ت تاب ن کد نا قم یبض ارعا

 هلکمر دوك هنیذا دما یراوشمطر عورات را دقمرب مطعاو زوبوابز وب یرکسع هم

 رکسع هلا ارا تشب مان بور 1/ نا ثراغیارف رو اوا ۳ هب هک بولوت و9 ة یاقحو

 لارفهننکلمراحاموع هلن فش روق یروزم ی درزویدایاتیاعرماواوتف ايض یال ۳"

 هلو یر روهظر نج هنلوارک چهت نیشع | ارحا هلقدراو هبهناتسا واوا ده هتم هنیدصت /
 1 هلی رر لبو تخت هد ایرکم ةه نص كاناشمام یش اقيا س اشم اب دو

 :بزلو/اتبدان تافل رطهاتسا دو هز وک نالوا یوزنم نا هوزهبفوص جاشمنشمو

 .هشیاعیم نکوزنم یم ۷ یدلواتاعماک هللا ترازو انسانا یزعص هرورم "هنیس طب

 مرور a ئرو قم ی دنلوا عوز ی دنکه ما ارهم هی |ثلس ز زوم نود اطا
 ددر کک بوایزو یلابادا دغیهک اتساب مسافر لا فلاس شوک کلن رکن امید

 ی ok خو جا لمار اسا :لعرزو و ۳ ۷

 روش نکبا لنسللاوح هسورب نوں کک ر دبا ی نعذو اط بولا غو دلو بولاص نوغلابص
 2 دارو لبص نو اسمه طخ نوجگآ یدوحو هلازا ق نملوا ض رعهبالعاررس یاب نلطو

 اوا هال هراز بو کریم اسوب

 بوروک



 1 لیهارز واكتر قت نرم تی رایت ندا دکور
 ۱ شیورد ین قران ایزو ]طور د ك اوا اا2 هتمد شی نیما ناتو

 هرو ظل ساقلا كلرومآزتکابو دیبا برقت ههاتسداب اغا نشوردرورمی دارا ت صن یاغا

 ههاتوک اتال قرون OSO ROE تاب ۰ ۳۳

 ۳ ین رطوب هشدوحو لازا نوعکودتا هلهأسنم یخدلنابواوار اسەت لقا

 نور امه طخلبا مسقو دعو نوچخاوا ماقم عافت هپ اتماپ طفاح کی دنلواریبںت نت .
 لو ساب لع نک ں اک نوں اداجعا یخ د لوا یدنلمف توعد هی هن اتسآ بولبر دنوک

 لمد هعطق جوا یلعتم یش راس لاصمضعپ ب وتلف ماقما ل زوکر رکلایهش یاتساب

 > وا هباتساب ظا لوا پوناصض مدلوا ماقم اق ك جر کی خ دلوا راول

 صیخا یتسابرهمهاربا من ی هرک لو یقلروخآرنمهب اغا مارا ق باسر وخاومو ی راز و

 عادم مهر ورضحت حایصنب اب بواک هداشع تو ناملسنابوح یشا شش واح یدلرا

 ربع هنابعاو ازرو راسو هب یقمو یاس م هلکعا هبیشویدردقطوا نیاشم

 ابد هلا تمیم نوجا سوشسد لننقو ا رتسا یس یدنلواتوعد بوردنوک

 هانا اکشن اسا مسافر وب زم لنروضح مانا هاسدان ؛ "ذحاوخو قم تودسک

 ندنسس تلدنغ ۳ مال ژواهعفد یکد | نودیا تاطخ اغا : لکدتا لاعور هلابقاا ا

 ان هافتس ۳ دن ن د هاش دان قوهلوازحاع ندب اوج 65 درود لاوس

 لومالب بوقنوارابحم اتسوب نا ل تراهنا فیت isl هدا لتق بوجو لک تفت سا

 بوت رسول با یا دارم هو اسکیس هل
 ناف ر شوا اپ ین طصم ییراص نیت ماقم مات یدنلوا حر طهنق دنخ یسوبقهنردا
 نر ضخ هلج ها لاجاسهاتسداب ةرک صن دق دنلوا تقاس ا مساق بصاتماب نامعا ضعم
 هنا ىسەسزكيار و(مط كداشىفز ید كنسر ؟|بوړو هیاشاب ۍک ر اص یلماقمم اف

 تدوعهنرللزنمیرگ اسسوهجلاوخو قفمرابد روس باطخوت :دمز دی فنس همعط یک

 ییلیا تزدان وما مافساو ژارف هندنسم_قاماقمم افتد اما و انها

 | طوالت اطاسمزتح مرح الواوی دلیاز اب تیضهژاو رده دودادوز اغآهمصانم لیدس

 فاضاخ بور فعل | ترازو یجح وا ی اتماب ںی یر وکی ٹاوط نالوا كنتمدخ قامسأد

 گوی و ییاتساب دود یشاب یونقشابوی دلو |یسانرتک اذالم هک پورا یا :

 زارفارس هلپا تراز و بر ره هزکصند هتفهرروزاتم هليا لرم ربم یب اغا ینطرص مر وخارب م
 زاب دلوا مرکم هلغنلوا جوز" ید ناطلس رر ندنرارتخ د ناخ دج ناطلس و .یدایآ

 لو ہاتسا ل زعل ا لعباغا نت شافت نانلوا لرم ن ںنغل اغایرچکب هل بس> ان اچو

 یدکی راکپ لب مور نوک ج اقر بولوا بوبعلا واسم ها غوار تکی رامن او بامحا نکی اک
 تشب نوا یاو |تعادق کوب ى دلر ۋىس هبا ترازو ی داکآ یب | شاپ نیت ولو

 ۳ دل اف نازی هراناغتلاو تدوم الب سکرهید ردت شمعت زاص اخ هخاكسر ز زود هر

 .لیهتس سیو اردعهشأش ایاز یاح TRT دردص ملان راۋا كةىلوألا ذاج



Ir 
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 ها تراز و ینیح وا ندقلبتمابهطوا لق دلوارولتنمضرف ناک بود! مالعا ن راکت
 1 هنر دنکسا هدهنفهرب هلبا هغردافراب دیار ممم یل او ییاتساب ںچ یر وکیشاوط ناق ج

 ناما هد رو ر ندراندیآلمق هل ۱ و لقدراو هربصم اب د ولید 1 ود بوشررا هنیکوا

 3 اک سان اس بوک ندحاق ربضم تاممء یدلرا مو دعم یهو لها بونم رو

 ندتسامس فوخ نوزتسوک ی او طدب كتلك كرصم هنزخهرکمصن دکد که نعاطا

 ۱ هیأتسا نسحور یدل او لبا مور بانشب ی رکی ك ہجر یںلوا مدوسآ اناعرو هدونغهنمق

 یردارپ ییق»رط یرابرهتسرا دعاس هدرونز مر هش هنو ی دنلوا مار کا لبسه هعدار ترازو

 هطوا لدرصع شا یا هاش ناطلسقل انابرغلار ازحیدلوا یساغا یرواب (غأ ہنی

 ياق ا ول 2 3 ةراص ماقم مات لنفیدلرو هیاغا یتطصم ناقح ندقلتماب

 یسوم نالوارادرتهد شاب بولواترورض نوچ یجاوم لوق ل تاو در دلعباتماب نانس یفوص
 ناخ ناطلس عم ی“ ادعا ضعب نکردبآرو دقم انکان بجاو ماشا لع هداژ یلح

laیتدلوا نیکاب ازمغەب اسا !ینطصم یتقراص یهطعتزا دص ماقم قدر کشا  

 ویع+ندافیسا نف هش ړپ بورپ دنیا لزم یعوقرم را دزتفد بجومالب هلبا یس الب تیاسمت
 سعد وس ناکتراهلکع رادرمفد فوفو صع قورعم هک دیدو ظذ اس

 منم مال ال اسو یدلباریفنت ندودنک یه اتسداب بودی ا ریرصعت  هارحاوم لیمو

 يتنمیپ یدنفآ د یریبک ك هدازهجاوخ همی بور دل اق نداوتفرلص یب ی دنا هللا
 بودلرب لاهلبا ناطلس عمهلغلوا وعبخ ید یدنفا هللا عنصی دزنسوکر دکل ع هک |
 * تنر اقمهوایوهزج ضعب ننلکتس چ اشمو رابدلپاربثکزمغ ناکن وخیروبزممأقم ماه
 مت دا و تثابخ قلعتم هتحاب | وداسف و یداقتعا وس یکو دنیا تسک هما

 روضح ین اداسف و تاج نالوائارداصم ودامدكفس راپ دتبااقلا هی یه هم دی
 وز هدنلیمکت تجاومكرادرتف د کودتا بەد !یریخندنخرلو تدان وب 1 امه

 تم نشر ر دص لنسدمرکب تان امعتس هام هد و ۳ ساب ی اوصل

 نلطدالجبولپ وقمل لق دلوالخاد بونلوا تو ءدزکلا اهوا ههروصحر ور مرزو کی

 "قلماقم غ قوراب دقار ننکواهمش مقاو نوید نک دسج بولپروا شو نآلوایدنلوا

 قلماممم اه "هلتفاتاب ماقام دقم یماتسداب يعور ومطیدلر و هیاتساب نانسقوض

 لو ام دلنس بودی راطخ نوبزم هاشسداب ةلک دل و هباتساب قراص موقرم
 یدل روهظیهأتسا نیعو یویمک قوحهقشطا یفیدپاراشمروس هوقن هدر دقحهلوأ

 خام اردو هز وکناملوا ناسحاترازوبو یار وهظکیا عاقب تالب دبی
 نادر زو نوک ی نوا یالوالا میر هلعلوار دکم هاتسداب عبط ندنراومه ان عاضواضعپ

 هاسف لبلوطانابونلواناسحا تراز و هیاتماب حوصن لوزعم ندبلحورایداپا لر
 لبامو نوک تا تالعقل یذ ی دنلوا نیبعئرادرس هنعفد یل الج نالوا نزوا تماشو
 ۱ هیاتسا نیسحورمت یہا 2 ربونلوا هح" تزآ رو هیأتساب نسح نم افت یسکدرلکب

ص ماه هاتسداب ناغ نامع ن اطلس هد ازم دل وتو یھ اس نلمص یدلوار رقم
 1 ںی

 ناکشو

۷ 



 "هنس نوا نیشنره جرفتو نچ وار رس هیض اسضعفم ییبط لب ناو
 ؛یلاوح ردن وک یک در ود یر کر كلوا نب یشنرکلنر نوا كنس هرخالایذاج نوب زم

 رص بو دیاهجوت هلن نابحاصمو صاوخ هنفارطا كنس هح اب لبا مور مقاو ون اتسا
 باکر لییقت غلو لک ىب افا ەد اغار اد نخر تط ازا نالوا ی دع 0
 ید ثب لا یدولو تزاوج درب بور ولم ناضرم فوم مرکب مدیا اپ
 هیبس نا ناطاس هن اکربث بولواروف ومرو رس ثعابیږوجو یدیاداوف هرم لوا نوچ
 نابع لآ نبر کیرابلیا ع یںنلوانامرف ینامتودرههجکیدب نوکیدب بونلو
 یدیا ین ثاط بتن دب نوا لاو نیم هنس هو دره
 اسا .دعالال مطارز و نم . یدلکهدوحو ید تداعساب هداز زوذس بمان دم ناطاتس

 ثعرسوتوءد هنفرطهملع "هننعیدلپارارق بوکهدارغلب راف وان وادوس نوح هناتساب

 كنسہمر کر دنا ضمر نورم "هنسوتض(منددارغلبیندرا درس بونلوا نامرف ك لک هلا

 نوبزم "هنسیدلیهلهاشرابسب شزاون ندیهاشداب بن اج ب ولو لصاو هپ هن اتسآ
 یاوکسعیضاق لبا مور هبی دنفا هللا ضیف هداز فاقیر دلو ط انا نسیم رکی ك ننابعٹس

 ردص هدنرتآ هحایذ ی دبا نشل وەی دنفا ی یگ لصمنم ندلوم اتا یربكراو

 یر كز او هب یدنفا ییردصیلوطانایر بولوا لو زعم ەداز فات هل یفرع طعما
 هنوطناحدار م ت ناطلس ةا نیکو رتماتساب لملخو ی دنلوا هحوت هبیدنفالاگ*ا

 یدنلوا توعد هدر اینا بونلوا جور هیاتسا دارموزو نالوا هنسهطفاح

 بولاغوح راملالج هداقب هتواهداننا ور امقتسا عااپ لعناهد کن دشسرومام

 نآریو ین ںاتمس ناخو راصو نت دیا هلبار وج "هو ان رابقتس مان ںیعس ہرقو ول غوار ںزلق

 مان لجاص ندنفرطر و ل وعو اکب ل دع تماند لیلخ لی وط ندبناجرو یرلکدتیا
 یدلپادراوت هماندایرف ندفرطرهبولاص هلولو هبیوطانا لیکنو بیرګ كنیقس -

 هتبلا بوراو هنو امهر وضح اتاپ نانسیفوص ماقم اق نوکر نیکاک مز الدادماشب
 اکیا ماراپ سها كلر فو هناس هلضا یل زط اا ا و
 بودا ابعت ینا شساب دواد یکم تالف هاتس داب لنسهمجاوم ناکراو نامعا لج

 ننکرا دت تام مو مزاولو متنکم هرفس ساب دواد نکل یدر ویی ماراوید نساقچ هلال اله
 رپ ونام لعو لیلعور:ةص لکدشا سالا نسانلوا تناعا نږیربم نکل ردقو عر دق

 یس هیرفس تامه هاو دلم لوا بوو جیر كرا ی رابراو اعز نالوا

 نعت یی هدارکب نسح .حروم هنعجج لیت هجور ورداصنامرف لا قامت
 تب د یلعنآ هد رک ىسکى رلکدیلوطانا نابا ن ز وا یس همهموب رابدلرا

 ۶نکردیکنسرومآمهلاقوط هبهداز هلاغج یرادرس یترش هلل یکسع ینلایاهلج "
 i لعقد یییلالج لپوط بوراواعم هلکناو تاع الم باساب حوصت نالوا تکلم

 نلوطاو نابیمرق كایوط ارز لایق نامرفرادساون د یک لا ت
 نامرفلا بسح ید ناهد رکیدیاشلوا نو فا ند دح یسالینسا هنی رات الو



 ؛ نداوالوب لثراقدراوهنرز واكموقرم "یلالح بولوا قعلمهب اا حوص) بوراو ۳
 عبرا هنس ع اتو زدکرکهسنلوا رکذ ییدلوار هه بولوا مق او لورم لدا لږ سارو

 ع یلاوحا س ورکنادحرس نوچ نوغزتسا بناجم اشماب د*یرادرمو فلاور سم
 نوغزتسواو نییعترادرس ناک اک هبروصنمرک اسعالراشمرادرسیدبا تامم ما قفلوا
 . یرذاز یش تر ط یساغا یرهابهرکیصت ںقدنل وا نیس " کو دیآ یاش داب دوصقم ښت

 یالآ مور دوک ن ینا یع دب یر کر كنس هجا یذ هقلاس همس بول وار وم اماعماغا نیس ح

 یرادرتفدرفسیدنفا قالا دمع یدلیا لوزن هیاتساد :دواد ب:ةمج ند ٣ هلا

 ںتلودزد ناک اک اتاپ نانسیفوصیدل ردنوک دع هنلیا مورهداز یک ا بول وا
 كىلو طانا یخ داسا ح ومن یںلوا رومام هنس هطفاح ین ومطسقاش ان مواد بولو ماقم ماف

 . كمرح و ثکم هداثساب دواد هتفهر رادرس یدنلوا اف | انتم رخ كلام هطفاحمو را درس

 تامیمبوشیرب|هدارغاب لنرخاوارارفص یدلبا تیزعو تبضہن نوک تمس ییحوا
 یرتا هحوب هندن اج ناد وپ ندننسار شن ومزلندرد گلو الا میر ه رص) تنم ات رقص

 قنلوا هجو هبناج هنرادرسرابدلبا نو اشم واکه ړ ورکسع 6لکسوا رادرس ترا شم

 "ندننن اچ نیدوب الاح فاطر ند ررایتعارکسع ودحرس عاک شبا لاوس در دیلوا
 دار راهج و تهحكرکسعورض اح لئارموقرافکب واکر ابجداب رف تغاعل لع

 ٩ هدارغلبی وتسا و نیدوببوقمح ن دتصرف نیک دءادعا هنلوا مزع هرخآ بن اجرک لد وٹس

 .هشاطربیأر تس ك ې در دبجاو هجو هنو اح ندور ده رم نیغ واررقم ك الت

 ا2 اات بر هعاقدا ازغاا تاون وا و ندوب ال اح بو دیا مالکقوس ید

 ژارلوا لئان هب هغسی رغ ندن زارسخو تبیخ هج دقت یغو دلوا یل وسمر افکو ردابهم
 بولوار وه شم هلال انمول ام ت رکو رومعم تیاغهکهیر وم وکم مقاو لنیناج هژیدق اما
 هجوت هرابن اج لوا نوا رکسءیانغاال امردهدوسآ eee هوص ی ایآ داب نالا یا

 ll و تولواهلومح نز وا تعفنم بلطهبرشب عاب م نوچهنراکددر دانا

 ردو تسسیٌأرگرانآریدت لهاهکرنحر هر دماطنز حک مالک کل نو لانا نازرق

 كرلنازمهجو هرخآ باج مز نکیشلوا مچ هدو و رافکر سعودی فس زنولتسردات

 یو ر ديس هنیاعت | دالب بیع هجردقت یراقدلوا سرتسد هی هیم السا عالق
 لنامهمانغلخا یزیک | بوملوا دیقمرای در وکهیدردرم» دت وس ك ټک هفرط لوا هلا عانق
 هی هلا یر اغا ی هغ اط یرچکب لاخا یف نیک ا لاق هنیرایآ و دنکی د یرادرسو

 لعقلاب قلوا ممم كنا هجوت یندرادزس متر لبارک اسع هماع بور دوکه ننس
 هروموکم ودیا باطخ هیج وژادرس هب ی دنفا دج انالوم هداز نا دلو نالو )ی نصا دروا
 انالوم لحم د ها رحم تچ لبابیو لیصستینودلوا عقاوا را یافت اهن م یبا یلواهجوت هنیناح

 یاضنقمقاوامد و "هنساوه زا صرحرب سا كوابربنکیا دسرتم هز .هدرمافةزبشدهکید د

 کت ET ناطخ هزسههفاشل ابهاتسداب ت تردصح هک امص ورهخ ر اکد لقع

 یسا دیلانیدماطخ ن کیا اراو تنطاس تداجو تکلم تابع لننیفو نوییر دم دارم یا صفا

 نوجا



 ب وررض هبهیرقوب ند هبمالسا كلام ذلکد تن هیات کیک هرخآ باج ۳

 نوک ناسک س هم“ تزور صوصلل إم زس زما E باوحلبهاسدار ضد 5 1

 لصاو هتجنعلامامار دنحاصم عال نوکر وت رکی هدر دقن نشو دلوا ربسدم تراغ ت

 را همسن !ناعهغمرلتس الوا هم وانمأم جا ,ir ارارقەد ا کو رکسع نالوا

 *۸8 دلاور i ! اب زس نامزلو ازالو | دما تم نخ یل ا |قئراهلاسو ر دکرک

 ۱ ناز هکبوجاما یو ناکام هلقم لر ابک هسلپاماضفاو تکرحرافک
 هسنلوا یلک یس هن بونلوا هرصاحم نوغروتسوا نزوا یهاشمدایرماردراو تعسو
 یی ا هر دقن 7 یوصح م دع یتسزا دعب یخد سز رلوارسنم

 بلق یا سکا تربع مالکوب نیفلوا رددت بحاص درمو ریلد ل ضار روز م یانالوم
 یدلوا حرشنمرادرسبلق بوجآنزوک یک شل وارا دس ندیاوخ بود رد نادرص

 نکمشنک لزتم ر یر ےک رو ريا ٽزع E یرص هنینابزوخروتسو اونی دور انار دو

 : فوخ ندا هول لدایورورم یازالومیدنلوا لاسرارمآ نموصتم یزاقوخ هبودروآ

 ناسم 5 ۲ یردق هاب لنت یراسوهملاراشمریزو نوجا کودلیا هنهادمبوبمآ

 یر ی دنآرس لږ هرج برف هبیدوت نو واشر دشهد لب وجامایرل وا مینم یاقمو

 ناسوب ردر او تروعصلایسم یصاحم نوخرثساروهج یدبآبنلرنم یسنرد نوفسوثم

 هی اوب یس اق و درواوی دنفآ قایراد زتک دراب لیدر دکر ؟یفلوا نفا فکر ابد یرغوطهجم

 زاهر دلي نک دیک بلک تراکت! مج رت یس ایست دو یا
 هنحط و درولی ډکی هنق هل ف ارغآر دقو یښورہز یر چب اب هلقلات یافرببولمکرا ۱ ۱

 هد ۵ کل دف یخ دیلج بک یدریورارق هبهرصاحو یا زلیو بودم +ثسارادرسنیراق دلتساب

 یبث یف نوغروتسا نوج نوغروتسآ هرصابسحشر ادرس هجوت یدیدر ده تباورو
 شیر کب بولر دنوکه نی دوبور اپ هللا رکسع یسیکد راک ب هنسوپ وب دنا هجو هبناح وه
 نام E RE هلا ین امهم تورابراطنق كس :نواوهادكيزوتواوبوط ناب
 دبیر بو جالس ند هنده مج هنپس دن د اط هابس نق دلراو هنسارخ جام یدنلوا

 برضم یسلاوج نوخزتسا انیصن ار ال رپ دزتسوک ی الا بونلوا عیزون نفت
 نانلوا بیعت لوقلوق ا رماویرچنوهرصاح نوکلوا نامهیدلوا مالسا لها مامخ

 هيد دنلیرب و ماو ولنراوج نوغزتسااب دلی تردأیم هکنج هلا تن هنو بوط بوس ره هد رااح

 مهد نان اوغضعن كاوا رد هلفلوایلاصنا ندی هارب هبوغ زاما بونلولات كنرزوا

 قانسوبىسكىر کد ندوب هبهرصأح نصذعلق ناد هد نالوا» ان اعوناکآ ندتهج یکی دبا

 هنوجراب :دلتسادهکآود بوش, اب ندیناجره لیفْ وا عن هل ارکسع شعب اغ اثبات : یتطصم

 بوروقروطراف افک نفر نادر کج لیاقم هنوغرتسا انس وام هو مد هما هنس

 هرج واسوا بمص هتف مع هل :رایّیاد دما هل ۱ رگسعو هرهخذ هب هعلق جازمومن امد

 بولوا مه كز وک رگسع انس هر ر نلد رکج نوع مد یرو لح لوا ید شب هلن

 هکلکود ها د نواب و نواب بودیا بیثرّرسسجندرپ زمشنپبوط

۸ 

۳1۰ 



 ناحاس هنوط ندنناف اضم نوف رتساهداتلاو, دازغشپو "هعلق خف یدنلواعو رش ۲14
 دارغشب هنالوا جنام کاک تامموهر ذهاب کارتود مفاولننیب جاوا نو زتسا

 ۱ هشرزواروب زمراصحاثمان و رسخ مداخ یسیکو رلکدهنسوپ نالوادزمان هن یساعلو

 ندنفرطاب اب بولوا ندنعو ڭىرفرافك نالوا لا لک دنا خش ها نامآ بوراو
 یتلاقسا اتسان . مهارا اقا ییا ندوانانلوامیزوت هب هس رجعالقبولک هښ اا هی ۱

 زا وک ؟یرلکترف نالوا یر مهل اراه ولع رغآبولوا قحامهمالسا ر ا

 یوو لوازواخم ن دکب قحالو قناسرایدلوا لنبههاسمداب بواکاعابتا هنعون یی خد
 اسا و رسخ قعل وا فرطرب یرمادارغشید ناد هيد خف ردراشمسود لکنحیزنکا

 : نبدوب نالوا نزوا هرصاحخم نسهعلق نلد هب د یس ها اط كر فر وکزمو یضعب كن رکسع

 لیاسم نا زغ لیعاوا یلوتسمف وخ نافک نالواروصح هلفثلوا قالا هتسکم راکب

 بولت بو جوا ةعفدعمصلا تولصدعبینوک یا لتیلوالایاجولوب ت وق
 ندقارا هک دیاراو سوپ و ناموطرب رس لوا| رخ تمکح اب دتبا  شروب ندر وغوارب
 كنس هلق نلد هيد لموجه لوا سی دع و طرفاکزونهراپدریکو رم | یدرارملجس مدآ
 هلنننام نوغزتسا هلا هعاقوت هدنوخلوا هنو نادي د سفن هد همناث هرڪو یٿسورا و

 ا وغژتسالنامزررق تعأاس فصن بونلوا خفرحاو دعبادحاو و بیا و )هلققاو

 ی ی لخادهفرصت "هضیقاعب او مم 3
 ۳۹ عو شاب هد دعا ة ینحیدلوارب شمس "مع طرفاکر دق لسترودب ول وا صال

 ننس رال وتقمو اس ی دیش هلن هضکلوا نوعا تااهنسا بوقبج هرشطفورق

 برق تام ماس ورک اسعو ناتنهلغفلوا عتفدارغشیو كل ذکی دنلوب شنل وا لتق
 رکسع نالوا منا هلمارادرستراتسایدرازر وط بولوا تصرف دص رتم ی واک لغ

 لوا يوس رور هش رزوارافک ندا تبذآ بروق سب زتم للح مان هطآ ك وکب وقح

 چ هرکصن دکد تیا طبض یب راپ وط هلک ءا غبت 'همعط یرفاک بیرقهزویکبا هدراسبزتم
 شوراوقآ رح اید EE هو دا دما مراتاو ییثود هنق رط هعلق

 ناد هی د ب وراو برق هنتسوراو نوغرتسایراسیزتم یرهلب ید لدناجیوب

 شآ هنس هقنلب ر شوراورادرس نکیا روابکود ها راب وط نانلوا عضو ندنفرظ

 رل ول نکیآ نزوآیس هنسافطا بوتوا هنرزوآ قلا رافک نوا یفد بو ردو ۱

 ییا نوا كىل والا ی والی داح علقو شورا و ض OS ولا

 یب نالوا یاو طبس هل ثیلک شوراو ەدەڭلائ هعود ںواوا وا شسروپ .هرکج واینوک ۱

 ندنعفر راد هب دان ر ییطعهرکللا فلاسو یدتلوا ل اصر همسر انرفاک یرادقم كىت

 شیت بوته آی دیا یشن لیبعت نوجا نک یس هلفوص گلنوغروتسا هر

 یوکیدراقارد هسرب ؛ضعب كراصحت ا راد ضعب هلتاسحا ددعاومهر ضن لک شنا طض

 زافکلقرل وطراسب ته بونلوا | دن شروب وںیکی ئ وکی توا سوراو تخراپ دل آل رکوا

 ًا 1 لمح یدهموع هروی دلب نا_رلکچ هد شیروب بوروک نس هچازم كم السارکسه



 یر» قدر ناس الو رک كر و زم هام بویلی راهش سا نشو دلوا لا

 را حا مراد رس ی راک دنا دان رف د نامالانامآ ندنلهواعانا مع یساغائرع رک ن ر دوب

 نیل و حا هړو بوق يح نامز یودل مو هعلقو یه كرادرسیدنفا مدارا لیوحت قلو

 یلاوح هرو بوقیجرفاک کی ر ںوردنوکی روب زم ید 9 کی شقچ هکبثایوس

 جورج وکی رب یر کب كر وب زمام بولیرو نامانزوا یّأمع يدقبآدیوشنر وم
 هل اهن سد زرق یراک ناب دا لیک ندق ازراو لاوما رفکروسر ود كس ش یوکنمو

 یرانادومق رار رب ا او رلب ر لوا همحوت هند ا ئر رفعلار اد هار هنیفس بوق

 تلبرفرکدلا فلاس عال لکو ی ںلوا ن ابا ییناستحا ل ان ندیرا درس فرط نولوان اسم ۱

 یکیرافلسو قسامهنیرانسزح مه 99 گامالشار ؟سع خدرانلوا هر هلقود ندنس هفااط

 راف ؟و ربمعت یرارب نالوا م متر راهعلق ناد هبدو نوغ زتسا لعرراپ نلوا یره

 ادا عج ةولصو ربط فیش مماج نالوا وام هلنار فکر اتا هرکصت دقدلوا یلهتسم

 خق تراشب بوغلوا لبمعذ هطفاح هلمارتسع یف وئتسم نوگرل هطفاحم م رک صن دقدنلوا

 ندقاجواو یدنفا مهاربا لبوح یسح هط اقم یراوسو هدا هیهناتشا هلا ترومذو

 EE ندن ر رامتسابجومق یل( ce هاکردو ال و سو واسكحوک

 عر نادبحا قوت هخاز رن ہا هدا وهڅا رشیکبا هرایهأبس اموعرفط و عن ھر ارا

 ندرت یلاعت هللا نوهد ی نلپ ' هجو هنس رافر شیدا نیا بوچوت ارس

 نرالا مگر هب هزانسانرادامقناو عرق یعاص باب افکدعب نم پولوا فون هره عاوز

 ندا اشمرا تو اقاس ندرم هعلق هل ۱ رزرو و یادخر دقت نوجر د شوا بیس

 ی للیلق لامز هلل دمع یدبا هدنس هرطاخ ین کان راو لیل هلکسا لاقتامرافک

 نامزلوایدلو وا حاهتا ثعاب هم السا لها هنوزم لول ۰ قحا وارسم

 ی دق جرافکرکشل عید وشود هنو کوب هلی یط هممعآ ف ةیراقیرنف اد هداز هاو ۹

 هلد رک س هملع تود :اقحو نو حرا اراصحر ر داق حو ءالبثسا ندیوغ رتا نصح

 6لنطساوایرالا عدت رود نوا كب ولوأرفطم یتا هجو هک بناجر هی تا داضتعا

صأ# ییسهعلق راه وا یندییاقحو نکبانزوا یسهرصاح نوغرتسا مطعار ا
 هر هر

وائساب نانسیسکد رلکبیرک شکن اجردآ دما هل مالسار کسانی نایتسا
 مزس

 ندسکرحو رات ات كين است لح 0 هلاحرت و یرلکراصح هحال 7 او مر یو

 ھم ER یانموه ندنراکیرا هلق ںنلوادا دما ب وا: دوکه نا هفناطرپ

 شابا هرصاح نس هعاقرا :!بوراو یندأشماب ساتکیرکلا فلاس نویی ا

 ۳ یجرغز ها یرعکد ر ےن ندا یک" هرمز هرکص ندنضف نوم ترا

 یکسع نالوا هدراږ واو بوشو هیاتسایورسخ یسکد کد د شنرسوپ ى رک س ع قاخبس

 رادر ف

Eاوہق الوا هک ن الوا هداذعلق هلقدراویدتنار دوش 
 هل انغبوت اف یز

 كا طزاحب یراصح بو دیاورفرس هب ین اقحو هرکص ید واش مناع ورغم

ا لتطبضو دنکراووا "دملفیاقعوب یا اسلام ۱
 هنرزوا لو : بود جر یلو

۰ 
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 نانا نکن یلتمضو یصتراکب لیکعلاتلط خدآلقتَسم ندنفرطرادرتس نوی هلهاعم ۳۸
 یکی کد لبا مور نر وا راکت ہاغلوا دملا برق رف یس لهاعم كیاةحو زوده

 یتدراثا بوتلوا لاسرا هلا یدنفادج) هدازنادلویسبضات ودروآ اسان نمسح یک ابرت

 قسل# هبودروا بواک هرکصن دکرتا علاس هبیافچو لار ادرسرما هعاق بوراو

 مربسب هلبارکسعرادقمرب ندیرکسع لپ مور اما نسخ یک ای ورود یم هدانناو وای دلوا
 هرکصن دکد تبا طبض هلن | ناما نسةعلق هت ال بوراو بولوا دم انهنع یراهعلقهن الوو

 ین شوپ یسیکب راکبنیدوبالغوب و یدلوا قسلمهیودروا انسیلاوح نیدوب ب واک
 ندنبس بولوابوصنماتساب لعهدازیداق قرصتم هرتساسو لو زعم ساب یتطصم

 لعب راب دنلوا نیمعت هنس هطفا+نیدوب یراقاصس هز وو نم رحو ه زتسلسف یلویگو

 رادرسد یاقحو ندمآیدلوا نکرادز هجو Bı براثر فطرادربس حالقلا مرت

 روضح یااوحا نماعم نالوا هلا ب اقحو لقدراو هب هباتس ۃسآ مطعما ر دص هد قاس هنس

  بوردیاب رهوشو مصرم ندوتلار دق كب حواهکهنورق مث یذرببودباش رع هود ا

 رادرس هلغلواریسا لاق چو مک د چ دیس یدارغاب رک لا فلاس یدیایشمر وتکاعمالاح
 قول رم ا یتوثلبوسنرارمآ له ام بول وارابخا دپ رپ د یاقحو هلا

 كىياقجو ناک تیا لوزن هنساقب هتشب رادرسیدمشنلوا توعد یناقحود بولیر دن وک

 نرمو r مالسار Se بولپر وق را هدر ارس اب زوراه اکراب :هلککیربش یدورو

 یر دو نیا !بولپروقرابل دنصورا هر هر ۲ لنتلاراتابیاسزابدروط بودی بانر نوافبص

 9# قو هدر لکیرا دمانو یرکسعراحر دف لس نوا هرکصت دق دنلوا لیزر تفأضنزوا

 ر و مصو هنتسأد ۽ : یبرز جان مصرمیراکدب دهبوروذلق  دلوا قالم هراکم کرادرسپ واک

 ترانعندبهاتسداب تاج بواب رو یللارقراح هرز وا قیاس لغو نودآ نوف عاد مصرم

 قدلوا لوق ههاتدازالاح بو وا لا یدییاقحو راب دا لسن ضا سو ۳ وات

 انا دیسعزاماردبآ قللوقامرکن دنفوخ فنعذو برضا تک |لوق نانلاهلاهق |

 یدړو باوجو 3 زردیآ قللوق با ترسمو تعاطا لاکنابو لدزا ندتجرمغب دلوا

 بولت اپ وری دن کم قاتیمو دهع بوش ابوس یلوحاره هههاشناب حلوا تب
 نم مام لاجر مالسالادپ وبل هللا نایدتکبو دی عادو هرکصندراتفایضوراکانشس ې ۵

 ےگ کول وس یرتیاراتم دخ يغ همالسا ۳ هوزوآ یساوخ هلفا

 راب لّ ۳ & الهدار ۵ ر هلغماوا ر داق هماقنل دخا ها لاتقارهاظ ب ول اف رحاع یرافک

 نوف كرو زمرابدلوا مارملثان هلبا مارا یب راج ب بودا ماعطا مهلا تصرف رب رخ
 "لرقهدرا هلی عو فکس ارواغ یروت اب ندنلسن یر لکی لدرا هش لق دنلوا ضرعهتلودرو

 . یرورض بولواثعاب هنروتفو راسکنا كفر ط لوایروهظ كروب زم نکلی دنلوا ںومز

 هندمزالم بوروت وا نوک جاق ر ندوب هلغلوا شوخان جازم كرادرسر اږ یک |نویب هیاض

 ننس هطفاح نی دوبی زای اتساب نسج یسدکبراکب یبا مور هرکصن دکد تیا تم دخ دزو
 یرکسعهلبانذا بو رو نرل هفولع كتلوقوبق ید كنا یدّیل تدوم هدا ر غاب بودو قلا

 3 واتس الو



 ۱ هنر سعو شاع ها شق لوا بولوا لخاد ۵ ره ی لنڪ و ى وک هیات ال و ۳

 بواوا وا رفطموز وعده مر ژوادارم مالسارکسعللاسوب یلاعت هللا لضفب ی دلا لوغشم

 و قوت نرس یټ تولوا لداعمکوپیس هلخ كرفس یکانوایلالبآیرقسسورکب

  لعادهدارفلر مطعاراد رسی دوا هدرفسر قلزوجواو عانغ نالوا هدرفسوبو ید لر وک شا

 ندر ا ارغلر یقلخ ك واب راک | یں اشیا هفولع طسیق رشکیا هقدلوا

 یزاهفواع یونلوا بعد رظا یدنفا مهار لیوج نالوایسحهلاقم یراوسوهداس

 تراسخ لامصباوررص یلک هی هی افحوب هکنوح دیسک لص تامدقمءا دنا دلو

 نوروتوا لات تولوا یس ەق ودار راغنوه یشا دنرق كل روطاوییا هچکلناوا لوا یں ا

 كن اقحو و یتوق هل مالسا کت دا ساز اھ لا برس مالسا لها

 بولبب یضودلوا لام هطاطحا بناعیپلا ینکرر ثاسرکسع هک درا بوروک ن تفلاخم

 هان هچ یاپه ادعای ندنکو دلی کاب ابھر قب ودیا لاسرارلمدآهنف ریطراد ٩ رسم

 ترور ا ا کا بور دیوکب وتکم هنشسا فرق نر یڈس اغار

 ینکو هیمالسا كلام ؛هزوح ل خاد یک بوقیج نول شفای زمتکلمهسرا وارد

 یخ دلو کو دیا یلوا ص لامپ لک دتا مالعاویدردررقم یل وا لدرا لوب لاما
 بولیب

 هک الات سد هدنشرط بیئریاص تامدقمو یدلوایم ار ۵س ىا دنرف 2 لای

 هراز وب لطمم طا لوا كے بی تعجارم ساتسا سايا ماناباب گر نالوا نارکریبک

 ب تیالتف هسرلوا یضارو ضقت دتسل ییاص یکیدل شناسان نیا ۳

 یس تيش یمالک ابا لتبلاو خیلبت هنشسا دف ییبابب کدر دنوکه مان باوج وب د
 ودروتلوا لاتق لامرردملوا ندتبارق تبست نالوا ها كس نب هرم لاو نسل غیاب

 ردمش | ببتر یتام دقم پولو قفواهزلاح ییاصوب نب شام موقرمهلک لا مالعا
 لدراو قاف هار ج بودبا لاتق صو لاسراربخ وید مر | عوجر دعب نمو ۱

 نسا اهجوت هنطرطاغار هللارکشل میطخر ندراجو لدراو ندرکسج نا هيدا دما

 هار ثاسابسان یراکدپدایاب ها الحا صوصخ نوجبولوادرمزاساح ۱

 ین روطارما هاکمر اضر یلص ٠ کیا وارا ةا و ۱

 E رک اک راکم ان سون ايلمشةم یا دی رق لحوک بوي اف رص نكنود

 ٠ بودپا شاهتاهب همطع * عفو لواو ضا رتعا هلدارف اک ڭىز وس دب هب یزاغ ناخدج

 كمن هنا دعب نم بورا تروق هل يجو کن ئسهبخ ناب هل ارارف بولوا بولغم یلاعتهنلارماا
 یدشابا رابشخا را رفهد وب در بو زاوهب ااببودیارابتخا تسابهر نزوا قماعآتسوقرف 3

 شابن امیدردنوکه سو رکنا یعپ هیبراغتوه بودیآ بصت راساچ هنیریروبرم "هدیرم یا
 هکنج بولواابهم یرکشل یکودتبادادعا نوچ هبراح هلبسادنرت نالوا كاله ید "

 كرت نابح نایایمقم نکی روپ وڈ راھ هن ایلوسقم ناک ند ةفرطاباب م رالاع بولواهدامآ
 هرس نلراساچ ل خو كنج یا سای یر

 چ یاہلہ سقم نیک | هضراعم نیابوپ خد نایلیسقم یر ,ورارق هایم السا لص یورو” |
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 قاراسامبوت ودهم ار E ارم ودنکرش دا امتو آب اصن هنشالو ۳

 . یتمصوو غورو تك میس هات رو 5 کاک نالی قم س یداز ۳ هانمأعم

 توروشورغكسز زو هرک ییا تر مس بتودپآ یس دتل كعلص رمانژوا

 تند دم لوا لکدنیا رورملأسحوا نرعلص "هنسوبونلوا هکر اتم دهب هنس یف رک

 . ناف وابرادرسر وضح ەن ساجر قبلوا لص ںزوا كع اداہقنا ضرع هم اباده ضع لس رھ
 عل وطاناو سابلرف هلذفرط قرش هد اش |لوالکدشا ساغلا بور دنوک همان تعارف

 انا نیکلکم زا ا هر هناتسآ ملعارادرس هلبوالوانز اعط یسامقتسا یلالح
 هجو لع بومفلواربحنو م ص دقع هنس لوا امایدلوالومق نر ق ىس الا گر اساح

 دحرسرد هدازهلافح هعوو یدنلوافق وت هننقو بولپ رتسوک اضر تر وصکراتلا

 نس> ۳۸ و "ها نوح تن 1 نانسهداز هل اغحیرادرس قرشراب دهداقن اس هس مه

 نکبا لنس هعاقنسح ید مر نگو و هنب الامور ضرا هل اسوی و مود هبا ریر دت

 Gê ںیسح ش اورشو یدریویرگراید بورب داف ندناورش ی اتساید وجواغوا

 قعلوا عو ینعج هدر رەد ا اوحتاساملرق یدتا ۵محوت هب ات ار : دجاولغوا

 هس الس نلاوح نوک یرب یکی شاتر الا ۳ رنو رم هنس بود اش

 رکشلنولواقالم سرب یر یسلح هخرح ثممشرف ى دیاد دوخ ید أ رک هاش ب 3

 بونلوا لوزن هل مان هج ین وکی ل درود یر ېكر ورم هامواب دلپا عوجراب ولما

wlهنراک ىلوکز رەئ بوک یزتسلس نوح رای دنودرسگنم ید حالم ك واب رو ناکا  

 لزرز وا هتش ر فرشم هناجم هار ی دنکو بو دیا واب حوا ینرکسعهاشیمنرار اب دوق

 یل هکنیسکیرلکب ز ر دز سرد دن وز سدر وشماشاب یفس هس وکی سل اومورشرا نکر روط

 لعهداز اسار دیحو ېر دارب واتساپ دجا نیوخاوهداز هیضار یهلاو ساویسو ییاثماد
 هنو دنک ام ےس هداز از ندمم کی و ەسكە نما ییرلکد دیتلانوا هم اب واتساپ

 هلک ندنفرطرادرس بودیارو ت هلبراادنول ن ام اسورسی نالوا 0:رانابیور ووا

 ۱ بودپا تلارکتو تااشکرس هی دراوربتوید نوسەر اباق وچ بودی تفعونوسمت

 هک (ةحراد دنا كنح كد هنیتواصلا ن ندرهظ لوابور روا هال !ناح یدروهللا با ف

 مصخو كاپ ینمشد "هنمس هساپكنهآهبناج هنره كنار ووش رت ام هد هکرعم اسا رغ

 قلب فود بوبم لپا لمګ رس خرس هنیرفورک ك ل ابیدردیا ESE ا
 كد هرصع تقو بو ۳ هنر یو ید یرانآ هبلاراشمرای دا اصلا هسالآ ۳ اراقفل وذو

 شابلزق لق دلوار رقم نلوادنم كد هماشخاودنشم برح هک دتک ی دشمن اكنح
 1 ارف هشنال !هارک هاسنوروا اب و تسد بو روکنکو دیا كن تفوو لاع لمع لا

 ` هرکص ندای ر موب ید شلاق ا تاو اشا مرا دا ارق و
 مزال جور یرکشل بوت ود بو ا موق ینا ها دبصم ع" اتکلم لق هبجو هحو

 يوغار یرابور جو یرادرس بودیا طارفا كنم“ د بقعل ساب رفس نکبا

 _ یس افق ودنکبودیآ كل یسکیسو یدنک البعب ةف اسم یروش اراغاط

 ان



 بوّتح . هنززوآلمح لا یأنت اداس نةدلوا ناشبب نرگس ۷۸

 ۱ هسنرزوآ هتشیز هد رافوخ رازه هدردف اسملزنم بفمصت بومم نول یندالنا ۾

 رادرسیودر وا بیپ ادامضتعا هاب الا هایم شابلرقرکشا داناو ىد

 نالواە دامآهبرع كنتم دخ را درس ك 3 | موجه دنیرزواودروا بون ود ةعفدويد ردات

 كر با كنج هلما ثكنفت ورو ل ابقتسا ی الکل وا ف اوطزت اورا داسو ی ركب
 تا نانعاسم ات ارد شابلزف بونلوا هب راع هجا وا بيرق هیورغراپدردنوو

 لع لوانکیاراشلوازر NTE هرکصندق دنلوا لنق و جرج یراهچن هجن بولوا
 ندکنجرا ر وږ زمرا رلوا شود هښر وج اشاب رغس ندیا تدو اعم ندودع نوح
 بوبلوا نکم تمواقم هلغاوأ قو چ بولو هد یرکیسه سیل ارة للتو نوغر شود

 لجتر احافو اٹساب شاق هرقیلالجواثاب یل کت ن دنر چاو را ارف یرغوط هزتسیشم گو لپ رب

 یر ارات صالح هدر گرغوطهب ودرّوابوکوسیشاملز و هلن واچ اسم ا اسا

 هلو دنسن ندير تأل لنلا اسار فس وک وج راب دتا كنح ها روس

 ضعف: و طرق, الرق کد شود یخ دف ابو )و درك تالا بودا كني

 [ساب رفس یدلیا ظفح ینسیضعب لتق یسییضعز كرنا هات راب دیبا ههاتس هلا راجو رع
 اك تیکیرا ار رپ ك سابا لومق یم دم بولوا يا اونی اب نخ

 يود تشاراب رارههر رام نالوالکبه بم تاسف کس لگدب د م دیار دی !تیاعو ۱

 ههاسب»د د درلو ` تداهتسو رەكندمشاکبی رق اوب وراقج یکیاراشاغاب عب هنساارو :

 وادرس هجر ک اراپ دنیا دیس بوشوا ش ابلزق ناس اب وا یں ا متع هليا هظیلخ موتتس
 بعات بولواتیاث هدرنب دیراهاقمزامز رس رایکبراکب هکزس بورد کرب تاعفدلاب هایت

 شکر س د رموز 3 Nias :اشاب رغ اما ی ن اد درگ هند گل دیا فاصمرز ر واهن منع

 واک ات طیضزا جرا ولی رب ینآ کیو یلالح هل یرغو شا هرقرافلوا لاو

PTرای دلق نوشد بقعن بوق یل اخ یا  oa 

 نالوا لوقم هد ر عم لو هم لوا هکیدیا یتیم هی هب هغد تەك رند هی ب هوزغو

 ین هی لرصمآ ا ق نوعسدو تدمرپ هنمات دنولیس هلج کباوط

 رد ًانرانلوا دیس هد هکر عم لوا ن ینہ ی رکسع فطومی ولي روسەب رحوکیدیآ رانلوآ

 یر دن س تواقتسهنسهفآ اطتادنول لواردراشمقح هتمالس رکشلادم اعبولوا

 . لسغ ن راس اچ رز لاو فیسلا بادار هاا بولوا لا تان لنس قم
 بونودراثسابلرقیدلوا مار [هبعاد هنیقرف نیوشا |ماشخا نوجراب مائا سان :

 یی : كراك ؛ینابعاویراکپ ناتسددرک دا کولا ر رادرسراب د تکو بار انیراهاثم

 بحاصپویلوا ن کم تاق الم نکل رایدلک نادرس نو اترو شب دردقجالوا یه

 قعم س دنیا ر رارف را درس یک ب ونودرانکه لکی درد هدر وضح نوغ رو ۳

 یودر» ندا هرف 5 لقدلوا گر لمکن دیکبو#:نب )ر داح یتلخ ناتسدرکهلکمرو

 لح اقان رایرل وا هناور هنب اج ناو بودپ كللوریپ یندرکسه " .هیقب پوغارپ
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  trاشک هرق عشقم لو|لوا نوکرب نداگرعم م انار تلف ویلا ی مگ زر .

 ایام ناكر رھ هلنا دغا ن ںتعراششا هاكر زت یل یش فوم | لرش ۇل »

 كرك ھاۋا وبسم سمو غور درا یرلکدرو دی دنامزادرد ابا لو `
 ەخىۈتما نوادر اونو د هن قواو لغم ىم اغ ك رەخ و هر کنض فتو دور کو ذا زط 5

 نر مقاو هدر درانوشس + درک السا رکعت قد تذوا 2 ابق دارك وأ از تولوا

 هفقاول دعب یدلکح یرغوط ناو وقلت ها تشالس بؤلوا مچ هاب کس ناک تو <

 ا رانکودروا بوتدیانبررابالآ الور لا وچنار ؟ننف نالق هدودروارا داش

 نری دف در دیاروتمظن سکره یتقو هلو اب در وک ق: تکرح بو ہاکی یز وش وراد دف «
 :یفلکش شابلزق رس رروط هن ب ولآ [یاوم ناب لغ هانا اانا نگر کد ناو نکا

 :وادرتمرابد# انهن تولوا كن لک ندنکدعذ نم تب "روح سا فص ید |یلدوطو

 او ی بورد هاش داش سهام یک
 یر ط ناو و یتدزلنالیغما وا تسانم قمر وط نل لوا دهد تیول اه ر اووطو

 «نوککباو هلو شع 2 >رولزانع کل ؟نادتفوخ مع هات نور راپ نلوا وتم

  3دیراکهنلحودز وا بوقل اف اف كم نیا قیقحم نزاتفزهناو كرا ذرا امن وقرا یر

 ههّیاورادرس کیو یم ټا ماننش فا هست یر للارشخو توش ۳ و تلرودآ وا

 تیم نر یکی دوکه تماللسیرکشل بو دیا لابقتس شنای نیغ هدازد الو راک اک :
 کده رم لو یضغر ان كرا درش نکل یاشار لتتغاو ز ابتو ضرع هلک ا ل ا هلو تقم

 لتا بیس هز يۈز وتکهباتع لعن هلواینطنم ۾ ها یماربخ كا نالتس هکی پا

 "هداز خالوت بکر دلوقنم یدلیآ نیک ین" ةىو نرفته هد كنو ام م دخت واک

 ا ھاز بولواره ام منه یدو رنک کد رە هن ناطق تاقال» نناذرصس

 هل مد یاهدزا لوا بولا منام هنس هڼکی راها وخ ری بو دیا هاشم للبلد مق
  1رادنی انها هقفخنیرک هلا تلودرورع هش نکبار اش اراز یو دانگ تن

  eeیا دتنآواقل كنه هراکنرابزرادزس هل | هزار ورقم باوچ و درکه ربط ات ك ع ت ءار
 «یؤلوا نتشمايقساد اسف هرکضن ننلتق هدازدالوین اجز دش اف, طاع مز ناو

 بودیا تمعج هنیاززوا كبرضحو كس لعیشا دنرقو ت دو ءهبلخ یاب ار دق كارنزوم
 هل ږی اشسا ارم شم یر ا هنتف هک اترایدتیارا داس رګ هلبا یر اث بلط كن اتاب نیش
 .كنبسرنو ازم هنس وقلق ندناو رادرسلعبر دکرک هسنلوارکذ مکه تن ینلوا مود

 بولوا مغو هویالتبم هل دبس یلمیرش "ناب عوقو نکلراب ںاک ریزان اد شوک رب یمرکپ
 ئا ندنعمط كموحرم ی دنیا تاوو نل الدتلاعس بوب ۱ رغوا هنس هضراع قدیاچ

 نان هرکصن دنکودرپوهبهداز تاب نانس یناتس بولوا ید وم هل الخ ا هن ین الپ دب
 نالوا نان غلقاع ها سالک بو ر دلا یاتساب :حوصت یسل اوتلخو ی دال همجوت هباشساب

 یر و 9 رم نوملیا همن وب ۲ هلدا یصورشس مازنلا ضمن هیاتسان اخ کاپ ثنهدازدالوتن ام

 فن بولوا لامق ن دینذرط هلکعج زا همانر رقم ندتلودر داش اب حو صز ل قدراو تك
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 مچ عر _ طبضیاایا هلکلهمانررقمهرادرشرما بو ید هاما ناس حر خآ ی ناتو
 دارک !ءارمآیولواروضص)ندنلزع كروب رم هلغلوإ یدامادفرشربماشاب ح ۳ 1 "دل

 راشع | ترفن ندرادرس یس هلج بو دیا تدارس هژاسیراسکنا كلا هل غل وا نیه عنب
 تس اپ یه ارا شوخرسلاتق ىدێتاروپط هل اهرومآ نانلو ارك بوراو هوقس لوی ییا

 نوغزتسااشماب لپ مطرد ص یدیشعا مازتل مدراب هم السار کس عناق حو نوح تاو رک

 یسکبراکبهژینق لعفلاب بولوا یس هدازهربشمه نوچ راک الب برت هرکتصتدنتفق
 هاج یرکسع همس و ورا جیو ران ات زارو ر کس عرس رب ن دنهرطیافح واشساب مهار ر شوخ ری

 ی دیس الاس دادوک ین شب كنس رخال ی ذا نورم 4نس ہلدرکمسع ابر دق ڭى رکی

 ندمطعب رحب واوا لباقتم نافکب نالوا مت لند لحرس تاو ارخب وله هب راف رخ چ 1

 بوک یرگسع مع خر هم هسرار زوا هعفد جوا بونلوا لتق فک تل هم هرکص

 یژ هعلقمان لنمروو لغروسنوص نفر صناب اب لبلاوحلوا اپ دلوا بولغم د لنح وا

 هنر ابناح نام هلاو جب.یرکشلردق ك بب نوا بودی! لتق نیرارف اک هج نالوا ننګ وقف
 لبا ر ساو عانغ نانلوا جارح راپ,دت | تدوعاماس هرکصت دت راس > لایا بور دز وک

 بواکپ ودیا تعباتمیسارءاراحم زاکاو ی دلوارهصارا هج ولتس اب و د رداکد رب

 تاب اقجوب رو زمی دبا 1ا غواناکبو لغو نیرز جن ای یا سناوا لصاو هنراودروآ
 ونغم رايدر دنوک ن ون دوبقشاب بویلباورفرس فا هبتر نود تیسن هر رک س رک
 ما بولوا یلاللح نوګ ارو زم هدازهلافج-یرادر قرشماتناساشناب نانسیا اتا دمع
 .تلاا هر ذکی ایا ضرع هنلود رد و دیدلآ هار وزەن ابلالج ندا ین رما ی لاا

 نوع اقنلواسبحو دنبهعلقلماش یفلس بورو هیاساب نامع یبصحدجاوخ یاتم
 ارزو بواک هی هناتسآب و هر د لپ اجو تسج هناکدازات اب نانسیدی|شارو یلاعرم]
 . تفح عاضوا ل۶ هترازو ضرع هدرا و ودلوا یلاو اه دقم ید ریکه ضرع نوکر هل
 ندضرع هغو ارك م یفرعروکدمرادرس یار ج کو دلیا هرداصمو لتق عرش فاللخو
 یز رخ أت هد هلک هو ع دلا دعب هب هن اس تسآ لک لر وتک هنوپامهرطن راپ دردنود نکراقح

 _یحاع ندباوج بوروم هشقانم تا زااب لنباب یر ویوصقت و صا قن ن دیار ومطلبصانمو
 توعو هز دا هاكات ناپج هاثس داب نتفریدلوا بید اب شعم ضرع نیلاعرطن لق ںاوا
 هرهطاتج گر باراک و دممص ناهج هاش داب انسدلو الا ی ذاچچ هروب رم هنس هزاتسآب نام

  هرکصن لثکم نوکرکش هرکمصت دن راه اوب رات شعب بوراو هی هنردا نوک وا ند او
 تنی* مودق هلوبناتسا لنوکینلابو دیار افلیا هلک اکی ربح ینامغط ثاذیلالج لیلوطانآ

 حوصنت لصفنم ندملح هد هقباس هنساش اب حوصتراسکناو لب وط برحرابدزوب مور
 هطفاح هل غلوا هرزوا نامغط ناملالحقرفر وب یدمشمل وا نیبعنرادرس هنیززوآ یلالچاشاب

 م دعو زنون لوا لیمعت یخ دانم دوا دام قم لک دلکمز ال كلر دنوک یزو ردنا مره نوک |

 هباشاب حوصنهطرکسع بواپرو یاب یلوطاناهباتساب یلعناهدگ هلکت راهطارارتفا

 ٤در وزم یدیشنلوا نامرف مراو ها هدزهلافجرادرس هرکس دنهفدایقتساوقوط



 .:هدنسور وکنداو لب هانلواثكبجر ام هلبارکسغ نالواروم مژزاسو یرکسه یلوطان ۳ ۲۳
 وز ساب حوصن بور وط رکسع یی هلناب کیان روک یدلوا تاقالملب] لیوط
 یسادص ربعنو لبط بوکج نیاب وط بوزود یراپال !بوریدنیالواردافهکنجو
 ۱ ا :سومصن لا هباروثس را دمو یا یووک یبارارکشل کیا بورا هربا ؟هرکنک
 یللیز یرایکنزوا اما هیت |مادقا کبک ندیو وکیل الجبوبلسا نآهکبدردیارومصت
 لحم یراثا ننراک دنیا هلج هم دقکب یرولنا جراوخ بیجتو بیرغیلناسلیط لتسوب

 بوایزویرکسعولن امج نر اک دنیا نانسو فیس لا عا بو دار چ هفرطور یاب هلل وا

 یدیس یاب تآ بوتوطزوبنارفیدیاراوسهغارسق كرك رهلنسهقرا هکارکراتماب
 ۳۳۳ لیوعلیوط یدکح ناعضوممادیش ابراکب نرم ..

 یدلیا بذ ۳ ایا ارس ی یاو ل واو تی دعلو نداصمولتق نسدلاهابوقس بوفأت

 توادع ةباتساد .لمناهدک یوراو هي همها رک هرکصت دمارآ نوک یار اس هاب حوبصت

 نتاغناه دک رو رمی دلپالتف هنگ پو دب | ليما یر ارو ی دنکهلغلوا یس هیرق

 اعا حورصت : نولو | تم ندنلبدناخ هلچچ هلغاوا ناز :)برحو ناسللاد س

 ۷ دو ا كع | لیماندنن ایل گر روب زم قلخو ینو دنک

  تانامرف تالو لقدارعوا هی هشوق مدقم ندرێلوا یا لیلی وط دمو ی ت
 عج صد ید یشواس د هداز لع هر همقج ندقلشساب ی واج یز کرامت تخ و یسکرنکر

 وقر پطم بولواماندی مات مان الا نیب هلا اتا ضف وب ی دیش !بلص هرب قحان هلا ناسل

 رک“ ر و راغلیا هب هنطاسلاراد بناج نوجا تایسرتس نکمشلبر رقم یتمسلوا هاتسدام
 ندیلوطان | بوقچ هنراکه# اب صان بوک همتروب یارس هلبا قیر وی دش ربان ادکسا
 یاطنفسا بورونکهنب روضح یعوقم هاشم دابیدلپاراعتما ههاشسدابنکو دلکه غام>دابرق
 کی دنا ق ازادو :لصفج در دن دنلامهاالکو هد هملع همنع نام طب لالج عيلوط نهاقدوی

 یفمویدنفا هی لوا ین دیدلوا راکلط هک, هنرغس ی وطاناث !للابهاتسدان

 تاضراعم بابندنیفرط بو دیا ههجاوم هلبااساب حوصد وراضحا هنوبامهرصق ی آرزو
 وای رتیاررقم ییمرویب تعع هب هسوربتآ ذلاب هاشنداب بانجو حوتفم تاشق بنمو
 ارم قنطلتس سوما و دزدراو تارو له هدهفکو یاس هعنم راهاوخربخ هکدنحره

 تامان رفة ور آرزو بود بک ب وملاقروضحب یس هل و رخ الات یو ہل وا لاحول دلوا

 و درد هر طا یرغسایر د هلکم دهلک مک مق زورور ,دشمالکام ودزونهراب دلوال و غش هنکرادت

 نالا E ن رب بناب هاشسدان تفر یں وا دیغ مرا تبا ایا ارون د

 نسحشاقننال وا لنس هلففاحم هم در بز فا تیا ها هنو یو

 قدنلوا ناهرفیس هم داوزودآزو فبط- یسارسهسورب بولپر :دوکت یرشمرما هی ار

 لوباتا دلو لونقم بووازو هرکص هکساغآ شیورد یابی اتس هو
  هموحرموهجون ۳ هنرخآرفص هاج چ هاشسداد دینی اوب یدنلوا نیمعت هفس هطف اع

 پولوا



 هلو یو ىزا ت دوآرروت وكه هليا لاک 1 اا هداشوضأرا رانا

 زمو رم یدنلوا تاق دصوماعط رفآو نوچ ورو نف 3 دات هب را "كلا ذ«ناطاس

 تونلوا ی ؟یادولپ 7 ولا حاد خش ۳ زعو تکرخ تا دلا.هاتسد داد ام هادم انو

 هخردقنابج وا نامه نول وا لاح هرمص ها هوا شوک یمن دب لر "ونال هاو

 رايدقج فیس هلکسا هسادم نوک یبا قت یس وا بولی ر وب اتع : زعیا

 یسنربا بو دیا لوزن هیارصهسو ی رای دتبا فب رشت یی هسو وب هطا یالآنیرمو
 ووه ااا وعا تروشمالکو راسو رل رکسعیضاقوارز و

 ناب دوادرخآ بوملوا تنم ںواشم نیغلوا ہری ندکرادتیآر اا نانس یفوص
 اشسا نسوا بواب ردن وک هي هطفاحم هدعضومررب ندو دخ یلوطانآ اسابا ح وصنو

 بوتکم هنروضح ناتینطاس لغم نر ںنلوا تکرح هپ هسورب یندااپد لغوا
 هن هسیار ولیر ین تیافع تراز و اکیمدلیا كرا دتر کسع یرادقم كب یرکب بوردنوک
 ودمر لب ر ودقم لذب لعقد ی واملالح بوراو مرتسیا تاممو رکسع ند هن اتسآ

 ف هتسوارب هادا یدبا نهار دنوکیرماتالر ؟سعرس هبا ترازو باقل هلکما اعدآ

 هداوا نرو هاو دنکهن هللاسرا ونک هنرزواو نو توعد یوق رم ننرافب رشت

 ةرز وال الج هن وی کاک هپ هبنع هن بویمریو باوج چه هير شما ناراورتراقدرویب
 یدلوا لوفشم هر شعو شاع بوزو" وا هدرا مح لز وک نالوا یکسم نامه یدتک
 بولوامدان هتمغوتنآ نلاهغورد هلت ویو بولا لیحلمهاتسدایر ودضح ی دنفآ هجاوخ

 هامغابس ناشکرس ندمآ ئالاق ناکما هکمزودتناداعاهنیز وس یهاتسهاب درب
 نزڪ بولوارادغلا عياخ لیشکرس یداو ندنسهفناطهایس نوک نوا كروبزم

 رارادربس هل طح ین دام كولرفس نسو رهدا لاسامزناخر چ ناتا کر ات اتسک

 ننراتسیام ەر اعا هع اشم 0تراقلخ اتسکو (لعاسم هسرادا رمره هد دیصق تلاغنسا یرلزوپ

 یصنم یرب لا بودیآر وهظرلاغا نته ٌثس ار ندرفن داعاو تنم تحاص

 بفأو | هلنسیدأو e هفارتاو تو ماکو زا غط بمص یرانخندنزاقرلا
 1 ببس هی ىلا طماست ی راعضو4 E ۳ ر هلانعح هاشمداب رومغموموحرم

 كالاها نولو رفظ هتک | كنيواسدر اس اب نسح ی ما زوام اسد ۱

 نیر ۶ هژدا قم اص رائو غلاب ی چارا هلا ناجلوه یسقان لیکم ۱

 شابلزفوهزج فسوکوارا ددر رکو شیور دیلدولع سو دکندهورکلواز نکیآنزوادالپ ۱

 تناماو اظ هز یربغو نلوبق موقو یلکوت یس هندو لیلخكجوکو نس>دواب راو دم

 هلا ۽ نشوحو هبح هلننسلح اتساب .نانسیقوص ماقم ءا بولک هل راتیعجوپ دردشلوا

 روغاوروهقمو ناپ مردن امز هاتو بو دیا مالک وس كلنرضحم ر ؟اسع ةاضقوارز و و

 لودخر و ود نډښام اىي کو لوتقم یمکب بولواروکش راع تم لخ یرلکدلیا هئییأمه

 راو راها کس هس ید هسداراو راهانسورو خام هسک ۵ دیزاگاو تیاکتس ندنراقرلوا

 نابمرد نماد زور و وملواوفعر را راه کم رکن لک نیا تیاکحنکوییا

re 



 . قلاقتساووقم یتمام نتمكن شرع هیالغآ رب رس هیاب یراکدتبا لاش ر عو دزر دیا:
 كرانلوا نیغتم بولپ رو وفع لوک جرد یزامآ تماغشس تالکهدردبسانم قفلوا
 مفباظولا یوطقم هرکص ندنلاتسا لا راتعلخ بونلوا هبجوت"یراقلاغا اول هم
 ماست نیژفولع هتشذکو هدازآند دیق هلرابماسا ےک .یمامس كيب شتروه

 دواد هدهنه اوک یتیضعب راب,رتب | مک یکیانس هلج هرکص ندهلازا نم راتلع هما
 اغا شیورد نالقلنس هظفاع لوبناتسا یدلردن وکه باساب حوصت ییکو همالاتماو

 ینطبصم ندارزو بونلوا منم ند هطفاحم نوجعآ ی ودتیاروتسمرس فشک هدرومآ شعب ٍ
 كېچ رهام هناتساب ه اداب ت دوم یدلردنوک هنس هطفاح لوبناتسا اتاپ
 یمارک ی ایلوادقارمو ماظع دادجا تارازمیراترضح هانہلاع هام داپ یف وکی بتلا نوا

 هلبا هغرداق ند هینادم نوک یچزوقط نوا بو دیا لوزتهبهجولبق هرکص ندنرابز
 سار ںزوقط كن ابعس لبوط تعاطا راپدلولوضو بولک هب هنطاسلاراد
 یدکی رب یلوبق نیعنلوا لارا یرما کلب رلکب نوجا تلاخسا هلبوط نالوا ابقسا
 لزم ید روا هی هغ رغد عاولای و دنکه دراي داو تا شکرس هلی یهسیشادن رق نکل

 یوتکم ندنفر طق لب وط هاش اب نانس یفوصماقم منت انسي دی نوا اب بصنو

 خار ول اصوصخ بو را ینابغط كراہغاب هدافب هنو بوزا صرخاد یخ د ماقم میک اک

 جوابش بلحو ر او یس هرلوط ان یرابی لوس یرال را بوک نددحیروجو لا
 غالب وط بودپا سام ودر دہ سا نم قنا وا مف چوس هلن اغلب كل رو هیو دنکب ولوارپ تلایا
 يركنم رمار ندنقمحو لهج لاک لیا ضرع بور دوک هل با یخ ایدی وتکم
 رضخ بو پا لوزعم یر دتر پلر هاتدان هلبا تم یې در وتکه ل۶ بو دی نط تعاصم

 ةیحوت ی لیا مات هی چچ وشاب جر ال یک دن درد یبرکب تابع اپ دت بصن ماقم ماهی اپ
 قرط بواب, «قاناد وبقهیاغآ شر ورد یشاب ییاتسوب كنز وقط كناضمر یدنلوا
 یدنفا ناوضریسیضاف لوبنأتسا ه دنزوقط لاو تو ی دلوا یعرم دا قوف ن دزیامھ

 اتا دع رظعار دص توعد یدنلوا بصن یدنفاناسح هدازخا هنبرب و لو زعم
 تدوعاشاحو یحاضف ندیآر وپظ ندنفرطقرثم شان هدازهلاخح هدانشاوب هناتسام

 یسههن بّونلوا نواشم هژفلوا لصاو هنوب امه میس بواک یرهخ وف هدرکب راب دو
 ثداوس هج !:دصم ل اهر یولب ر دنوک ن وب امه طخ همطعا رادرس هددارغلپ

 عانتمأرک | نس ناوه نب رفس قرتس بولک هبناج وکر دکرک ردشلوا اغ تروص هب رخ

 ولاد نس ن دنوکدبناچوب ین رادص مناغ بور وتوا هددارغاب لا هیناث تراز وك سردی |
 نوچ اكل هیهناتسآ یودنکهلا اشهر ز وهسیا مدقا ند وہ یدی اسار وب هیبقت

 لناضمرلئاواهاشداب ندرکب دانو هامصو نایرجب تکرح یدبا شجا شرع
 یسترا بودا بدا كرت راد هفلوبض ىب قاههب هقوجو هقولع ین هفثاط یرهکب نوکر
 ززم رک راو د هکر انا بو دیاوکتفک قلعتم هنب را رتف د حبارخو هفولع یخ دیس هرمز امس
 بوبلتساط نزراغآ لنسهرشط نوپامه با یخ درانوب و ل غب یاه هوشعوبدززع اب ر وثم هاو

 دف



 ق اه دلوا لص و RAT دی دو E ویلا

 هلو لاک بوبکراسامل یزفرق هاتسد ای رصملا لع یوکس جواب كلا
 یرارابتخ او ی زات اکو یرااغا گاو ازوارزو بو رون ا لنک وک یاب ناطلسبوقح لاننضع
 dl رصح ب ور بوک طخ هزس ن بور ويرا وازس تا ذلاب هر یمآ باتع ی اطخوراضحا

 کر رتفد جارخ نزوا نونافو بولپراقحر کیر هفولع لکه کن هنوکج اخر تفد دیک

 هد زکارا ر دو كاد ای انکو ا موق بومتلوااغصاودافنعا نکبا یئ درونلوا میزوت یو ۱

 ةمسارس ی مس 4 ل ندب lh تیام هلقدروس ك راقجیراتدیاتآ ارج هقاخاتسک هلو وقم 1

 2 اس داب بوک 9 ابلاغ فسوپ یساغا یی ءا ءار ندنراګ 3 ومل وار دا ها وحدر بولوا

  ارجو راما رب رسام هلعف لوقعمانی ک گلوب در لوقنالواهدرورب دو امه روحا

 دایینجا ناقیچ وار بونابق بط رش لایه ایس لعالق ضعبو بواکهلیضزع یان مرق
 رد ینقنقراو بو ږارک د یم" كرانلواداسف لبم یزاترضح هاتسداب لکدیدردشم |

 ب e بدی اواقح لاکدلپات راتسا هرانآدلو ؛رضاحندممآساالا و دید

la, ۱را دحام بولیروس نوب  e2 کپ و هداز هغرف ی  

 یسیج دانا واتا ا ,ونسازجیندایقشا حاهریربغندرانایدنلوالتفیدنفا

 ما تبسم ین نراه ابسو ی دلوا صالخ ه)متعافشم ارزو بولپ راصهکرب درمرمیشودن

 و هرک صن دک ید روش یازوس ەچ زبمآبأتع نوپجویدلوت روف هلتعافشس ید رک

 ب رک عیشاب تاو درونیلک ندنقح كلج هسږارونلوازواک ند دید
 هاد اهن زخ هداز ی | ول وا لید رلاغا لع ی ذنلوا نامرف قمر دلاعراو د نکی رال وتتم

 سورفنآ نّوح هناتس ابرادرسندمآ یدلر وهممالغ نوا ارچوا ویجلوهدیع کد اک ۱
 نابغ وط نلالح لملوط انا تولواررقم رماکراتملن را دال بر 3 ندنفرط لدحر رس

 یریافوقوم هنس و ارادرس تلمطعارب aa كولاى دیشلوا نور ن دح

 یاشار نسح یاب ۳ :یسلکبر کد لیامور لقدراو یمکح توعد نابر دنوک اس هیاش اب ی
 یبومادح س نا را درتفد یی دنقا دج ےس وو ماقم ۶ اه هنیرب ی ارغب

 هدالعَْلایذ مداس بوقچ نددارغلپینوک ی درد كفر رثس لمعو كنك هرکدصن لق دلرجصإ

 ندرهاتداب بانج بواوا ل خاد هښ ارس ىنا هغر دقەلىا لالحا لاو لصاو هبهنطاسلاراو

 تحعاصمیأر امنوا داف یاب یدنوا تاغتزو زا وا
 هدهنشوو یدو |لقت هراوشمط ندنابولیرو ج لدیردازب يع زابهرق

 بواوایلاوهدراوشهط برق كم : هنس یکی ی نیشنل ارك ذال( جایراتحاضفیرکدلرا

 زادرس هنقلخراوشمط هرک صن دنخف نو هرتسا هلن با نس ها یراومهانءاضوا

 ب وقمح ند علت نوڪ ورا رکلد نالوا وا ثص درو لبصزتم عا وا تراشاندنف رخ مرکآ

 راد رس ماتم ءاق بنا بوم هدارغلر یدنکرای دی لزق یعابت و موج نک ر دیک اکشن

۳۷ 



 هبویاض علت ویدوف هیاعاقلفد بورونکهنغانوقءدنکاتم اب نسخ ی زاغ نالوا م۲ ۾

 یدلرالتق یی كجوك لغوا یشادنرفو نسحلذ هلکار دوکرماو یولف هنلتفاع هم

 ,یونکم هبابوهکیدنویدمشم |! ترشابم هممطعداسف ٍ نکدا هد هنس ویر ورم هکر دی ورم

 راصحرس هلوارضا-بولک هنسهعلق هنسو ندنرقاوت هم و ودرس بور دوک

 یس هعاق هنسرأمانب هر وولآ ینعالق لحاوس زکدقآر اسلعب نیهراولنب یری زم
 اوچ كنو هدهنسوپ سپ ی دیا شد رسهرب و نوتلا كبسزو یدمش كنس هلاقم
 . نامزلوا یخ د یروکر وز م یدز دنوکب ورو نوت لاز هبیمذ کروکرب ندراوشمط بوک
 ینداتماپ یدزتسوکی بوتکمو یدشبآ مالعا یلعمف او ب و راو هیاتساب دارم نالوارادرس

 ورد نسکرک ك لک هز ادا لنکیدلکه بناجو نکلوروتوک یونکم راوردراو یلافحا قوات

 هیتابسالکدز و یوتکم كنسح لد بوراو یدیمذ یک روکروب زم سس یدلپا هبیذت
 هی بواک هومز هلا یاسر, ندند دحرس س اک ب وشنوقر فکر ینداپابرهاکر یار
 دمدآنانلوا لاسراهزس هکب دقح وووضم كرل ونکم .Us رور فک رک ا درک

 ردقو یلافحافالخك دیا دابعا یکردپا عاقسا ندا د نمالک گران رد رو محم

 ˆ نسح ید هباخا یدمع یسادخک شنای د ارمرادرص یررفاکلواراش# | لود

 رامدآو ذغال ندب نرلکدرو دارغلپ وةلا كيبزوب نالواب ولطموراپ ننیوس نوروتکه د ردو

 اه اسا دوای انیرلن وعلم لوا لعبراشعدروایردن و هک كەس کد لکبا اوح هلآ

 كمال اراب  دهرلاس وور ومظندناتسکنرف ناخد نالوا لاقو لقه دنتمرحو لح

 یدلوا راب,دیاف رظیالتب ثعاب بو اهراهنشساو عو هک دنکبو دیارو هس هو ان ناف

 اسار نورد ترازوو شتافوو اسا درب زو یرادرس فلاورشع سج هنس عو

 توبلوا یرطززونه یلاوحا سورکناو یداک هتلودرد اشنا دال ال ظعارزونوج
 نواشم تاعف لا لنوأمه دوضح ی دیآ نف نابحاو ید را حاصل لول

 ءار دص بولر ر دنوکر ار کس هرس هل هفرط یکن |نابعا هلج هلقدنلق نا اوس !یینلوا

 ابی زا لنهدزهلاغحرکا ر دعهنا كم آں ہن هل نیفرط دا دما نو دیارارق لتلودرد

 هاهرفواشماد ینطصم هد هقباس نیتسردانعم یبهطحالمء:هسرونلوا لج هنفودلوا ماش

 ردراشمروتک هدوجو لج تاورغو ه)ملح تاعوتف ەت هم نکیارالک درم بحاصا تاب

 نجاواصوصخر دیمالک الام ربرصقت ہر دز وسو یاخ محط كا ودنکی از ما هداز لا

 ناب وع اداڪاودارما یخ درانا هلکع | ار ندودنکیدارک ا ندشاوط نالوا لابس الا

 ررقفوا ندژاساشماب حوص: هنغلرادرس قرثم ی اوایتللادعبرابدړو باوجیددایدرو
 ؛هلطاهثلا ترازووپ دردب| فلاب ولف انس هفت اط دارک الغل واى داماد فرش رم م

 یاراب بونلواررق م كلر نوک اسا دارم هسورکناو هایدروب سان م نیس ]وارا درم هقرشم
 ۱ یژرما قلرادرس بولوا هادا یذرم لقدنلوا ضرع تروشمو هراددو یزارقنژوآ

 هم بوایرو یلابادا دخب هلا یسهفاس ترازو هپ اتما حوصنیدلروی نامرفقازاب

 كنك هنیرفنینورکنآ هد رک سعود حرس یارما یسلاو لیا موروی دنلوا بصنرادرس

 نامش



 )و لئاوخ درب لوا بولرو یلابا بلع هی یسح یا یرهگب دلو نامر
 ی دنلوا لاسرا همس هطفاح ی رابلاب هبوط یخ داشان ردضخ ماقم ماتو ی دنلوا نابع هنعقو

 ناد وہق هنر بور دنا لز یی هداز هلاغح نکبا ل وغشم همم واثساب دع یزاغ معایزو

 بولوا بهاز هغق الخ كرأروب هلعلواراک هنتفورا دغاساب شورد ناین اتسو رس نالوأ

 نالواتبس دروخ زتساخفالواب ول وای دصتم هیارحا نتامضتقم یس هفنس یا را ید

 لنج رھ ی داوابس هکمرو یلح نده اغا یزوال.دیک انا نیس> یردا 7 یی رو

 یدروک هیدنوسلر و یاب | لیا مور یراب ر دن وغزتسا خک"یدابهیلا یم وم یاغا مطعزو
 هبل رایان اپ نیس یدلوا یساغا یرهکباغا نیسح لویرام هنر باول والات

 لوادیلپ ماندیشجن دنس ایقتما یلالح لک ں ثر هوت هدا لقب رطء انسا ی ولوا هلاور

 ب وبه !افتکا هلاداسفو اتا شورد كعبیدلیادیهشس بوصا یتیلوی كم ولطم

 ثلمطعارزو هلکم | الا ههاشسداب بويمر, واضر هنس وارا درس هقرث انا اب وصت

 لک د رک هضرعرزو یدردنا را د صان مامه طخ ب وړا یسەنسار دوکه قر ذس

 عاکرادت نامھردشالک مزال كمك ی وللواراد رس هم كس هفاشلاب فش دا

 هوا هدادرارق یلص سو رکنا هکر دل ومأم هنسو نکلردکمهاتسداب یما قدر ومر وک
 ,  نامرفورد لوالکرا دت نز وامرمارارکت یدراو هتر>بوبمال وزوسیرهخ ندکمو

 , سیخانالیصفت یم هطحالم هجتالوا ویدلک هتیارسفوقح ندا داب لقدلر وس
 اا ik رو جیم مْ قاراد رساشات حوصن ایا لىفمی دنیا

 هللاسنآ زرد, | راتمدخ هجد زن وبامهروغ زردبک هم: بوم وسزوسقوح قلعتم

 رادقم ربهننلد هلکعد رسهد ووا یب رار فس سورکتا هک س هلوا ظ وطح هنترم هر یلأعت

 كبو دنک و تیاکتس نداساب شورد مطعارزو لسلح لوا یدرون انیمطاون و

 هبروموکم لعب بوراو هکسوا هلبا قلراد رس یرابهکب ید بوږیا تباکح یبربوشل| فام
 شاوا قالمرکسع کپ انتل بوک شور وب ندفر ط هتوا یخد شاق جوب بوک نفر ط
 ارام ەنم وقرا و ین أَفحم ۰ اوخ ل صا ی دم ی درول اف یم ردق ىل هد هک قسلوا

 یرازیرازب درول وا به هب كما لب یکی نوا رار دیا یصاع هلاراومهان مضو ازم |
 تم رخ بوراووع لیکد نب رفس سورگنآ یراب بو دیاص یخانرارکتهعاشداب ءید الغا

 هق رثسردردام هد رک ایست ےلغا وا یداماد فرش وبماشساب حوصت ع با لیمکتیلص
 هاوخاتو هاوخ یدژواناکما هل و هل محو ریدلپا زابن ود نوسنک هللا قلرادرس

 یتطصم یسابیوبق نالوا نیما ل زن هددا رفلبورابدروق نادکسا بودراقح یتغاطوا

 يلریایتس ی ووطسف یخ داکآ هللا یمعاش ا شوردی ا ی دآ رادک زاکرب كر زواغا

 ردنیعم هنکرادت هربخذهدرفس بو دیا صبخا ید نوا شهلا دورو ید رش طخ

 ردقم رق زی دانق زول وققمریا ند زکیل وق وار دقو خد مدآربرروکیتتمدخ کز
 ناسحا هنیزوا كصشا لک ایا رع وبدرونلوا اجر ق1ا هد رای بولر و وقع

 عطق ن دراسکنا ارهاظ كت اتاپ رایدزابباوج هيد یزنکب یزهغ انس زیکیرتیا



 هد هته لواو ی دلوا ل دمم هفعض یوق هلام و۴ هنوکن دوکب ورک هور درا هش وږ زط م
 هلن ةر دقب ی دیش واروبح هلکهنادورورانامرف دکه وه نو اروع نا دکسا بوق ج هنغانوا
 یتسرلغاواج والفم بولوا لزا مراخهدامرب ندنتساب نکرروش نتاوود یدنکنانوکرب یلاعف

 ̀ یاهو نوک رابط هنس هلام بور وتکور ج اب ونک و یو دنک ی رلاغا بول اق نن اع "

 ردنشما رام ههاتسدار ,رادغوج ریو ا راک دیداسابشورد هنن نیتشاوا منا هلاع

 للعت لنیوب24 یدر دیوکب ولا فدرتس طخ زر ع شم ینعلودپ دشت یر را هلکهت قلاب د

 هاعاررس باب ںاچب اسا دال ال یدیش حد نس هحوک هغاتوا تملا بوو ینرانف
 ن وجا یا هتمیت جاوا ی اماطخ دا ںحاو مارک ءان یوو دزاب هما تعارض

 نزوآ یخ ب ور وکی م و دلوا لاح هن مش ان كروم ل اسرا هوا کز کیل وقدم هدایز
 ۹9 :رللاع رها هند ر وار وک ل وقعمز مانلوا لقنهرا دکشاهلنا هغ رکان قسر دلر همهاش داد

 ةلتسارف كلام بولکی ساغاوبق ندنفرط هاشمداد نک در دوکو بد وا اقوا لا نزوآ
 ۱ هدق رلوایاطاس م ولعم کو دیا ت تیمی دسج فصناعقاو یدلبا مالعا توراو بوروکن ا

 تلودوب نوبلغاهدرب عودنا زو لاک ناک ہراازوا یساغاوہق ی دنلوا تغارف نداضاقت

 ۱ یدیا سو ننمأد كمه اتسداب یدنلوا دایعا 4اھت وجاب تم لر لا هی هيلع

 ٠ درزا هسدا را ردا ناسحا دا بلا نیکو دنیا تافوو نشا ار هرس یلاحب

 قرنلغا ید اغا یدردنوک بودا تنصووید هملب تاف اکمیراترضحلاشلا طب

 تا نوجهننزوسادعا هاش داب یدغادیردق هرز ور هلت و بوراو هن هب ؛امهر وصح

 ةسر ید کوب تشر لک و کد .درولوا نود نوڪ کب ردرصضتخ ال تزضر لرآ

 قلب نا راهبطا یتسا او ن زوساقاص نداطجخ ماد یمطق اعا هل قد ع رب روش واک

 هلال خر ی كابا تاخر نوک حوا بولوا ضرمس ت ساب لڅ مر اڪب اشحیناما

 ناراوخو ادا یزاغ لنعماح یزاغ ںچ ناطلسبور دلاقیشعذ ن کر او العوارز وهبلع

 1 ناذومف نوت ودس ؟رهراب دليا ن هد كنراوحىسەبر قمنعیاشاب كج نیزاصناب ما

 ندهناضرت تولبرو هو دنکر هم قدارغوا هب هنا سر" بولود ڼد هبر ځد اشسا شورد
 نیا جازم رار دت هرزوا غو دنلوا لقت ندی دنفآ هللا مص ینفمیدنکهنلارس ها ار و ریس
 تموحرمر زول: امس ندزو حالع لتا هنقح فلا 2 هليل اشم ا شیورد م > لا ھو

 یف افلغ زاس ںونہلا ن وا هی رفس فراصم ید وفن ق دنلوأ ضرع ههاتسداب د یئبضو

 ردمزال حرخ نوا اممرفسرا دخیاذساب ,سسلورد نکل ؟تیدنلوا نامرف كار و هنمانآ

 فحراس و شورغر دق ك زو و نونلا كس یللازوپ بر دروتکه لب | هداز از یک اند داراب د

 نوکیبدلرو هشيو ردرهم یدر و یش للف لقا هرات بودی ضبق هل یی اشاو
 ها ادرفعج كرف نالوا ی نمد رلکب سرق هعفد چوااقلاس هلیضرعو دنک نی قلن ادومق

 شواپرف دا ها یلاج هب را نص ناو دا تیا اٹساب شذ درد یدنلوا هیحول بودرد رهامهد ازد نف

 نتبا ینوکوب تاارقف كىك رانو مەنا س ايق ەڕزوۋاس ىنا د لها ەكبدشاەيىنتەپىشاب
 لپ دیدر دقج هلو بسح هيو دنکدلافو بو دشا باک ك جد مر هسک ی طس هود را

 لوو



 رطتوب دردرج یکج لیاروهطانعملوا تقاع هسداردیا رار کا

 نندو هل مرح لغوا رر دعاقتم ندکلنکیر کیش ایدی دنکیآ نوک ل ؤا هورابنتنا

 زب زورا داوس یوم لتقلاب لئاقل ارشبرادروگ هل هلک ا نداصم ن E ال

 یناطلس اعم نوک وخوا یر سک 1# !کلماندذا بولکر کا ةمام هنس هی كم وقرا رم

 تعمیرصعةولص ںولکی خد یدنفا یفم هعمل ا ةولص دعد ىدا تیغ م بولک .

 بویلوا ناد رپ بو دیا باطخ هبیدنفایفم موقرم دقو كج لبکراپ نا ادا هل

 یتفمیدسا سال یروضح جد كرو لکو د9 یک دی دنوسالوا ن

 نر دصوارزو بونلوا روش مرا دقع لوب امهر وضرب وہلرا دهعت هغمراو ید

 یرات رضح هاشداب هلذراف دلوا رطتنم ی چسب !تیعجراپ دنا هدناوخو قفمو

 ردربسع تباغ قرادت هر ذأاصوصخ یدلاف یک. تیاغ رقسرما هسه بودب مالک

 ردنلوقعم هسلاف هيدا ةنسرفس توتلواكلراو ا تامیههنسوپ هکر دون نالوا مزال

 بوجآ زوسیدنفا یم هرخ الدرابدروط تک اس بولوا رقم سلغ لها كنرلک ید

 ودرواوس قهر اولکد وب بول وا لماع هل ځا لوق نالوا قبل بج ۍاضتقم هلارص ل

 ابی بلحرادرسیرابردیجسانم ك اود هلوبناتسا هنب نکمشلرافح قاتواو

 أ نوسنناتکر تلرح هنفرط م هدرا لوابودیا كرادت هر دولز Eg مزد بوراو

 یورو بأوحات نا در لی یس *هكنالراو هیلح تودیاهلاقم هاتسداب هلکدید ۱

 همش دو تسود 5 نودرک مابخو هزالوا یثمشح هرب قوب نوا یونگ وقت
 تعرع هشرفصس ناو ناخ ن اماس ناطاس موحرم مزلوا شا رود ودورگ وتمر

 یھ لوا ت رح هل جولوا د ار راک هغ درا لوا بول, الشفق لدلحلقد روت

 بویمروطا او موربکی دیدردروصتم مفت هنا ةا رو هبلحرارکت هاش داب الکل یدرد تسلصم ۱

 "دطفاح یراب یمرولپروک لوعم كلر دنود م السار کسع مامخندرا دکس او سرا ها دعا ۱

 داهرف نوجا تکلم ءهظفاع یر اتر ضح هاتس داب نکرد یر ہل وا لاسرازکسع نوح ٹک ام

eهللا عنص رای دد نوسروت و کهلس بویر دنو دی ودرواو نوسلک  
 ردقو هنرخ هاتسداب : لک بد یزار و خلمم را دقمرب نوجا ازتخس ارت | هربخذ هرانآاد ی دنا

 یزلواهساروس ناسحارادقمر نان دن خر دصمیرابات الوم نیا ارو نر

 ایدرو باوجود رولبړو هت ندنآردزمغلحرخ بیج مزی یس هس زخرصم لز زاکد ید

 النراکدنک اتكسر قاب اما نام موحرم ذی دح بوب مرو هم الوم

 هنامموراد در ناو زی و اب هکر ض هتسدار او یناوا یتکو نولار دقت هد هرمآع یاربس

 نیچرپ ننیمج هاشداب لک شبا بانطا ب ود ید هنبزخر صم کف کف راب دنا قرص

 شبا لواووساضتقم كنا هزاوازایوا همز نامز نسروملکا یزوس من نسیدنفا بودی
 هلا هلجرم مت ًاتزوس هکیدروک النمرایدروس نسر دا داوبا نوچ لنامزوب ینلاكنقولوا ۱

 ردباتراو زانرا هدا ارگ!نسح د هصقو كرد هداکل دف ىلج بناکر ای دام الس بوقلاق

 چار تكس ەق رقاق زوس نالوارد اص ندهاش دار هنج ةو نوملم كولا
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 اولا تایضتقلاوما كدنامز ناماسناطاسر بزوسراخروم ناز رات زوال ونا

 یرمصعوو رابال ورق 5 ییبط)و ض :رع هنلاوحأ نا امن زول هیس ل عات تبعج عاضوا تعیبطو

 انبتفم شیر رق تسمو رب >ی مالک لصوصخو كهأتسداب رداطخ س اق ور صعوا

 روضع یوخ دی هر داتسا شوردندنغاروک قحو و وا سل لوا

 : نداوتفدنسهرد ی وقتلها لوا رووا و و ۳ رو دی دارا مادقا هدکمردوکم ر٤س ی ںولوا

 هلغملو ءنار لص یردار یکی ۱ هسر دی یھی هداز هجا اوخرکااما ی دلیادارم قمردل اف

 یییدنفا یناتصم نمایم اویا هر الاب یدلیاددر وب دراز ټاپ وس ین بو دیا یافت خد ی وا
 دجالالعوحرم اسا :شیورد مالک هصالخ یدلپا بصا هپ اوتر دص هد همان هعفد

 ا21 5او رخو بهاذهتمو رت بودی | ىس ەنسۆك هقرش هلا قارادرس گلاس 1

 یدلوا نزوا زارتحاو |! نه رفن هلقدلوار ار زویسودنک الاح نکبآب اطوم وم هاب 3

 رک هب هنطلسلا لکو سلاح د صاعفا نالوایرا رکفرطو لنکن دهن أطرهو

 تاکو دە ر دشایدا دما ہرا رکسعرس ندیک ف ار طره بولوار قتسه نذر نالوا

  غد یرب ندز راک داب نال هنهادم كم نوا موعوم بصنمر از الع بودیا
 لاکر نسباتلاع باتف آر نس ماطلم من بودپ| دنعشبر هيو رنک لم الکی اننا ن وکو
 منان تحابة لوا یدب در وتوک ی اند اح بدیارورتت هلاعنارطاو ر ولدوا

 ثا ]|صصخحم لما نود ضش لوا یفص نالواراوارس هنانح هللا لغ ترضح

 نوا مفدیرفس تجزیدی|یلطم ق ةاومو یلق عومطم ككنا اب شوردزوسوب ن نوح

 CELA و دنک یاش داب و تمشع دار مهلا بها 0 و تام دةم ضعو

 قلناتاب داهرف رو زم یدلبا لارا ی اسا داهر فیلد E ا
 نکیاںاکتسآ غو ںلوا ینردق هکلک ندنسالهع كتعاصموب و مولعم یدادعتسا مدع

 شوک درود ارخص هام رود نت یریزم نوا عند ندنرزواو ودنکاشا شورد

 ی وط دلا لاو ارم كر نوا غا نانعیسا دک ی رکبو یدروک هرادکسا
 كر و زم م نکل یدلوا رومآم اعم یراتلابا ساوبسو نامر ةبولىش وق لس ی هبحو

 نادان ۱ ب وملواچا زتما ها هامسو را ی رغ ندنغو یھ وا ىقالەكىل رکسع رص

 ەكرلكەنىلطەف ولع تلخ كوابب ۋا تعباتمهب و دنک رکسع هژلغلوا ناب زدب و هرویتم

 یون میدروخ گاو هر زدم زتیساهفولع مع یاس لم

 کا یدودنک لک میت شاط هنغ ابواودنک هابس پوریا

 و یئاط هنغاتواودنک لنسارا گروپ هابسو ید در اح بورو داوط

 1 شار یربغندرکسء تاعنا نورو وک نامز مر عا واهل وقم: ی درا .هخمراتح

 اا ,داهرف ید موق رمکردبا Ep یلحدوج هحء۶ یدلرو 3

 رانوسکح یم یبپلنرکد لب |تیاکتسهموقر مبوکحتروعتادنوللقد راو هي ەس

 | ` هدهبنوق یدیاهلشمکوب خد یلاوحازاسی د رړو باوج هرابک اس ەليا ربدع) منٹ: د

 .  هیودر وا نوغر وپ بو دیا كنج هللا کولپ ثانقش مان دیعس هرقرایهامس نالک هرغس

 ازترلکد لک



 ا نویلتنا یراب یوم طسفردرودو راددر درود هی۵منود یاتساد ی ۱

 بلط نرا هف ولع فوراوهب هلاتسآ هنقلخ كول تو لبر وی جاوم یر هل هلکمامت او

 نک اسو كاله دن بولاق هداسو5 بوگنمو لو رعمیذنکو یدرو تزاج اکا

 اسا داهرف نلدافاسن وا اب دارم تراز و واتما : شیوردیلوتقم یدلوا كان هلوفی
 ی را درس اتسابداهرف ویدل او هدا اسا شو رد رز و ب ولر د نوڪ راد رمه

 یسلاهاو ل اولح ەر نا او راص ون دیا یش مان ولغ وا ردنلف هلکم هلک ںددس پھ

 نداتسایدام رو وت ولمکود هل اودناتسااداع 5 اهاوخ داد هلکع 8 وخ د هالتاو تنح یانک

 كج دیا هعقر مقر هن و امه باکر بولکج وف حوف یخد ران وک یدعتوروج ندنمادیولو
 یغودلوا هلا یس یس اق ها تحاربلط كرب دن ریزو لواا ضع یروپظ ك داف هوو

 ترضحناب رقم هلک« | ترفن ندودنکیلقكن هلچ ندنتهج یتلخ وسو بولوارهاط
 فیدنفا هللا منص یتفم هراپدلساب همالکقوس نبا یس هلازا بولوا باب تصرف
 ان الوم لات هلزا مگ یدمشهلوا ر کدامدقم ییدردتالز ع هانکی نوجا یلت وکقح

 1 موي بر دسر ج زاد موحرم بول وارمعمیآ جوایدنفآ قطصم نمای اوبا !موور ا

 ەنەدەشلائ 'هعفد بول ماعوصاخز خودلوارکراکر یس اعد كنب دنفآ هللا عنصانالوم بولوا

 فن زیر شو عیضو دنا ها عاضوا كناتسا شوردنوحی دلواینفم یدنفاهللا من

 ندلو 3 اد اناوراد دشااقلاههاشسداب مکی ؟ دنیازو اچن نددح یدسافمو ام بولوا تم

 هنیل اح وس كاسا شنورد بولوا ی اطلس بضغ كر ید رف یخ د یاناکس ناک

 ا ۳ رلاعم ن 1 یدلوانادرکور ندو دنک یهاتسداب بانج هلبببس عالطالاک

 بوروس تروشملنباب یفر وهرک |نمیلاعفا وسول احا كاما : شردو توعد ۱

 باوخهب ساب : شور دهرکبصندهلاکم نکو دیا سانم كليا صن یبک هنیپ هلازالا دعي

 بورود توعد هبوب اسمه یار م نوکر هرکصن دمزاون ن وکی پار بولرروشوکرخ
EE؟اهاکراب اب اکسس, یبع :وطم اکو لوتقمىناباسل  

Psقفار او هليا اتوا پ انطنویامهر وضح کرد ورمراب دتا لو دلا  

 هاش .هنیشیوردیدیق عزاپ دسکیبز هو هئار >> یرودنکهلکم اك رع یغابادهرکص

 امم چ Ne سهل ان زاتسہ رح ااە زعموجرم ر دیلتق جراب”

 لنقببس كموقر هاست ورم لنق سی فذماک كمرقرم یساغن بارق ۱

 ندی تفدخمر و بولواموسر دعاطوموم ذمو اط تی اغیسوینکرونلوا لقت هلو

 یدیشع ا ب سک رقت هدایز بو دیا تماقتسا ضر تو تم یخ نو زم یر: ندراب د وم
 فردهمودازا كت هنسک واز نبا تمدخ هنرب ندرامک هکشما وید اتعم كرایدو م رکم

 ید م وقر م یدو مرار دیا رتق د هسدارولوا ماطم هين رھ ندنل اوحا قلعت م هپ اطعا اوذغا او

 یواوا هتش رگ وهندا کک كاب وديا | راجعا هد از از هد دو موو رهرزوشم زدی زتفد لهجو وو

 حرخ ندوی :تس یفراص رنک | دلو یدک :اشرامساکآنیومات تاجو تایل

 انو روم دنا ی زوم نبات ناخ بودا

۳۳۳ 



FER لامرذقت هجاوا مام بولوا دقعم هی نارابصا هد وهج یدابلا ترشایم ةنسانب یارس 
 فرص ناوارف ل امیخدد وهج هبلپا افیتسا ندو دنکناعب بو دبآ رتفد هسیارونلوا فرص
 نوکر نقدلوابیرق همامنآ یدلوا ضوفم ةنیأر كدوهجاغبج انو مسرو حرط بودیا
 ةجلاطم اتما بورو هما ید دوهح یدلپ | تلط یزتفد جوخ بو ر ونک دوج

 ود E یولوا زټش٭ ن ردت رنکشخلوا فرص لامهداب ز یدروکهاکرشیا

 یدبارادغ وان شو غامط موق رم رزو نوح یدزتسوک لیمح لاح هلا راکدا تر وص

 نلاموفلت ف ودنکه لیا هن ارب بولک وکهیودنک ای نر ز و قحیلاملوا هکب دابدووج

 ارادت تل اس راحه ا تّهطبر ê> لالا قب وبار هک هنشساب ناجردررفمیلافتحا كع )ماب

 یاهو نب یدقایذشت !بویلبا اب ناب لنسوشرات یزوک و یدلایرتفد نداتساب بواب
 یدنکنر دکع دنفا لا مه وغم هالوا هلامو دیعلامدع ارتفدن وجا قلا ندعاطاص

 هم باط هر ندیاطاس بوت ارفهس مدارف ل امر بقو ةع کل ود میلوق

 5 کم باوحرتس رو لا وسوپ دیدنلوا چوخ هن ْنع ار لک« د کمولعم

 كح رکی وس كنىد و مماط قجایداپ ال امغاو ارغآ اتیا بو دمدنآ نود د

 قیلتسا لدارس بودیازاغآ هب هلی نوجما م اقتنا ذخاید وم یدلوا ظوطح هلن

dEهر و هنتلا یر د كت هره اعیارس ندنس هبا درس كب ارش ب ودیا ماعد هب  

 مات مادق|ندلوا هاکادرفرب بوز ات هل |دصکد اخر اترك هلیوتس یدردزاق زیلهد یتخو

 .مرکبصندکدنلابهم یادز نعش د هاح هیدویاتداپا مک مه بو : ایفا شاطین زغاراپ دا

 تمرح بو و وهله رفاو تب ودیا باسلناهنس ا را اح یود كن اتم

 نتسهصق نومطمنان اوارفحو دردراو ی دص وس كر زو ههاتسداب هرکس هک دنا لماح

 نولولرکراک هلبح قاشکتس الا نم بور .دلپههاتدابخ دلوایدلیاربرق رفت ر جھ

 غم "فضرعكر وب مرز وب امسا ارت هلغنل و ر دک مور فن قم ند و دنک یهایسداب علب
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 ورقم هداتشالواادعام ندنسیدمدز اسر ورم ږ زو یدلوا بیس هنسلواب اتشنا
 انوا لتقل مجهچنار س همش ق فرخ نیل لوسا مآ 3

 سابا نابع لتف ناسا شذرگرط داپ نارك ثم هقح نوا روو 5 ندفیلز لوا قلش

 1 ل تراز ورم هلہساقلا یںنفا هللا منصیقم یل وک نوا كار ورم هام یوا و عوقو

 یولوگراوژس نادمانیامادار هراعثت تدالجرزوراپ دره هابشک» درسو مرکراکزور لرد

 ینا لاضرای ره ت راسم کله تور دلا یار فو راس نر رایج ودق

 لکت لتس الا كن هتک الاخ نساتسا دار هم رز وهکنس ی یوم نون امها طخ تاتو وک

 ۴ N واکس یھ مطع ترا زو نوان هک رو ةةص اخ زسقلوایسام) گلد رو و ریو

 دروم رھ > ا رک ورک دو نیعماکشداره تزع بانجدکرددبمامدز نوک ءهامه

 یذاتشابدا رم یتا نس علیا ما دقا هکر ام دقم نوکر ھم هملغ "هبنعونسردیا یس ەچ

 نالوا لا هبلعام با رامان تمار ارض نیم ید وهع ضعب بور وکی رماح الصوص

 للا بابساو قی الع عطق ندسرکنا بن اج دیا باععصتسا یرابچاپا لماحینام

 FF . هدارغلپ

۱ 



 بول ز والاب شوشت هبا ترورضو یهو ید فر بو دارا
o I 

EN a ۱۰ 2 

 نامز وا ی ی

 یار توش ی شر وا لب تلف بس هو و
  ندرکشلدافوا نوک یدیا نور ندسانق دالحو طض یوچا توف هقسقد كتم وک
 اتوا یماضنآبب را رفت لا بوو ر دن وظن رکنشات راغ ناکد جاقر رایج هب یدعو

 ید شا بارش شم تم یسایمطوف وا برابر ور
 و اولساون ماا ما رک ناهقدلو ارس هرو دنکت رآ دص تود نکباهددارغلبنزوآ لاو

 زامم هلی ا ی لوم ب ناف یوم ' | شومارف ییمداو ینغلتسود كن دنفا یهشچ هاو

 هجا < یهو یدلوا یش هملح تد ردواشءد نازدیداسح نامز لوایح یدلبانارفا
 هللا هڪکو رکصت داتسان رجال الاقناسهچگرافک ان الص داقعنا ارك هج وق جروقح هو لئروقح

 یدیشار ذوکناحرس هل قلرادرسبوتلواهلاوح هنیآر ناتا دارم رزویرمآ هام

 خلزرد وک خدرکسه نالوارومآم هنقدراوش .دوب بوقمح هلآ یاب وسنمو دیک

 یسک راکدنب دونیدامادبورب وپ اوج هلا من نافکندب الص باب عرق دانا لوا یدتنا

 هدازنب دلارصت ندن ایعا لش دوبو یدنفآ لداهیسضاقنیدوبو اشساب لع هدازیشاه

 نوغ زتسا هلبا نارموق : یاو یف جامد یا تک اف اشسا :لعویدنفایطصم

 یدیاراشلک م دقم ی د یراا یک وو یرلکب راجو هر دراو هی زاوبهو دیر" مقاودننییام
 مالسا لها لنفرط نوغ زتسا رانا لف ره وایدلوایساض رو نذآ یخ دكت ناقحو

 هوطبون هزاقناق ندفرط یکیا یاص لاوحا كنس هرغیجر نویزم "هنس بونوق
 هحاص نزوا لاونموپ هرکصندلادجو ثتو وتو لیق چ ندنہینامرا ید شلیوسلتززوا
 امدقما رزه وا ریتعم نل راو یسا داور للص ق الوا دقعنم هنال رص هکراپدزب ورارق

 بولوا لخاد كنتموکح ییاقچوب اموع یموفراج نلبثم هل وس هما تسأب دو یی اھ چوب
 لوق هنیرزوا كنوبو ى دیا نزوا كارو لج ىزەغو ق ناو كليف مالقناتقوا هبطخ هع درو -

 ییاقجو هرکصن دم افواشم ابد طعارزو ی دبا شلاق هرزوا هکراتم نامز لوا بوغلوارارقو ۰
 یدابا مص ت تعلصم یارا ساب دارمهرز وایدارمكفرط هتوآی دمالبا مارفا ید

 کما سال ردو ناجا كساس طورت راز وطسم دم
 شون اب یجب ؟ب هل راق ارم نال وا هدرادحرس هلو یادو ة نارموقویرز ورو ط بها

 شزروب رفس ینموق سروطو عاجنلاوه |شوعلودا یرادرسو یرزوزوط ریو ی یدالزم
 روطربیاو یادوبق هقاورب كن هیوطو ماوتنس |سوهلوقتنادوبق هفاب هان هنوطو لاو
 بونلوا نیبعت هتعاصموب  ںیاورىدوالوق یسیقوق گرویسرفو مناکلنسوکا نی

 قانع كهللا شوغلدوا یتکبازمهاشداب یراسام هی مز کرد بوزا همان دهم شک

 وطنم ر دیر ساب تراش و و تاورعوایس ال دراج واک
 نا یودب ریش | لص هلمزب كنيلتریضحناغ رجا ناطاس داق
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 لاو با یدنفا لباع یسیضاتنب دوبویزاترضحاتماب لع لنلود ینکبراکبنیدو ۳۳۹
 وکر لص رهکدرون هلباراطرشمو كد لب یهرکب هززوازمل القتسا نالوا هدزولا هلی | تی
 .هراو هنسهز اتسآ ی راترضح هاشداب ی راپچلباراسام منکر دون طرثم ر ونلوار ڪک د

 1 تب ىكى راقدزابەلوغواابابو یاب لوغوا هدراثمان کیدردیوک هنر یر و رند هنواو

 یوا هبلزانلارق یوایزابیراسام همور هدنییأمه "دم ندکردوب طرشم ی هارهزابمر زوا

 ندنس هغا ؟اطرا ات میان هبیواپ رضح هادا و رص ندق لوا مام یشیراد یلاعت هلبا ناذعب

 ( نور وار دلت هک عمر در ودهیلوا ررضهنثیالو یراساحهمور ندرک ع راسو

 7 اح مز ر هب رق مدان هرانوب لنرهبحانراجمو هملوار رض ن د ةرطرب هنیاثتالو
 .منم) ی هی وا لخد ىيا ار هام اوهنغلوا

 رول و ط هد هرو هسر ولوار رض ندزم اج مزب رکا هيمو راو ن زدفرط کیا بوئلوا
 لتفرکآ ر ولپ ر وک هلعرس بورا اومدآ ندا هلع لوا بو كلی هادو مق كبنا

 ناچ عض ورکر دو یینلا برو نی رابحاصایثما املا انلواارح یا نلکمزالز ارا

 ی اعني اقج و وند هنلوادرهسرونل ها قد WATE راس

 فسا راک بلص ندیناج ییادکردوب ی دیهلاق كنا نزوا کودلروش لا عاق نارو
 بت هلا قاسدوطیل دب رانیلسک یس ام وراقج بو ړو راه رافاسنقوطن ایم

 بونبلا ندنلا هسزواستوط هلشرطر و هیغوط قاسنوطهسکهرکصت لعاصو هنلوا

 ۱ یی اوشمط یزتسنلو و اکی 9 ی

 et ا اتاورخو TE ا ما 9.
 هدر راد دش نونلوا ریمعذرهعلق نالواهترللا هلدداحره کرد وب یزوقط رای ارحا ینح

 زومکدا نانلوا نواشمللا-یی دمش هننراترضح هاس دابولتمطع ی وا هشاب هقنا و هعلق
 وادرنس ولت داعس لق دلوا لصاو بوراو هما زعرابمما گلوب راکداپودقتشو سن گرم
 ۰ رارادنوک هنیناسمسره یکب قاچ رپ ولتماب ول هلیاابا نه قبال هتلودیخدیواترضح
 هداز ندهعدق تدأع نزوآ شال قيال هسرانلود و دلوا لصاوزمشتشیو

 هر هناتسا زیرابلا نل ام یکدم عباس و رام
 نوآ ك یب وتا دکر دوب طرشم با نوا راهدیا ماست یراکداپو د وقت نانلوا رکذ بوزاو
 ندنسادتنا كرماوب مفاو هدنگ راز رو یلاكمب گلو یسعدالبمو ندنسهرغیحرآ شیپ

 ناز و ندیکسب ىدا هی
 هنو شرع یددع ا رادقم هبشکشمب ممه ندهمس جوا بوک

 "لن العو وو رار ەدنوک ن: زلمدآو لتماد والب هلا هده قبال هنیراساحامور هفرراوو

 , دالوا هسیاراردیا لاسقنا هترخآ یلازقراج مو زعراساج مزدوخا یهاتسداب مالسا
 جاو ییجوا نوا راهیمزوبییاص بوروط معدنی نشی رابوب یسابرفاو یباسناو
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 ۳۳ ۷ رد ایا 3 2 هو هیئروترا هدایژ ۳ نون تامرم ةمسنا ه هییلایمت ی ةت

 ۲ ۰۳۰ تن تای وک ندا یا ےک يشب نوار بی دبا جز دقدر راو

 هب یر کا ندنراهبرف دارغونو ناص هو تالرف تل نوار هو ورک هیرق نو ووکرو
 راهرونراو ؟بوبولوا نزوآتعاطا ل هبرف ٍرف ندب تعاطا هیوغ رب ماو هنودو هناوطخو خو

 ۳ رووکر و بود تعاطا هر هرودرم "هعق هود هلا زی راساجنوغرتسا یع دی نوا

 یراکداکه ری ونروکر و هبناع یکبا ندب دق یخ دل هیر ټ نالو | هدر دج زس ر اسور هروورک

 مالسا نوجا نالوا رزوا ءا عازب از هدا هیرق نیل تعاطا هرکصن رنځ هزنقو رل هربا و نزوآ

 راهیرق ن نیکو ناک هی ر هریذق ۶ بولپروک نل هلدا لغوآ ناکب بوذلوا ینیمعت مدآ ندنتاچ

 حوصن "هعفو ع همه وزو نانا وزو نیلوکرورا مرق ناک كد هيد مشو هلو تا

 ناب» ودا در هلبضرع اسا دج قیاس م طع ارزولتدرد ؛ كمر مج لاسو دادونرد اغ اسا

 هپ انساب هلا لوزعم نهرب ak هتارف را بویایا هجوت هبناجلوا اتیاب ر حودصت
 تاما ریش :ر ىلوقدا دم هماعو ۷ ارها هتخاسرب هدادفر نرو قالم

 گلنمتم ماند لغوا دجا لیوط نالوا یلاوهقار ءالارادال اووف هلک اراب هبودنکهلبا

 یلاباهقرویک اهر زج قلقاجوا هحور لقوراو هنمیصتهب |تور بولا نا رد نابعط

 قثناعاو تقافرهلبا یدارک |نالوا لنتسدززو لابقتسما فر ترم نالوا یهیگبرکی
 هکر ناخ دمس ندب 7 رک هشيا هدادغب ندچ .دواتساب سد یدلوا مزتلم

 کرفس ین هاتف راتعاخ E ۱ ریما لغو شو نالوا نابرع ربماو هنرکب نیو

 تنواعمو تفافر هی اتساب :جویوتمرادرم نالبردتوک هفرط لوابلدر دشلوا با بجاوهزس

 :لغوا شروبا يدردنوکر همان تلاټسا هچپج هچبج ومو هیلعرماو اوب ود رس يانو نوجا

 ندزس پولوا ناور ندیناپ وز كلوادجوتم نفر طوازس بوی ولس هرکم قیرط
 دیسا يام نددنیرف ودر دررقم زبعا لوزتبوراو هنسیب رب بناج ك دادب مدقم
 یسعو لعل بور و باوچ ندنلو هیفص تار رقت هلوقموب جد دارک ار'اسو یلغوا ناخ
 حوبم:یبلوار هاطرت ۳ نا بودیآ فقرت " الصوم نوک یر اغ اشسا هلا

 . لوط لنت وړم یدل طو طیوتکم یکیدردنوکه دادغب كناخدمس نکب وبا

 یندنسكدتیا عن :م یدارکا نار سو قروعت  نامزهوب ییاتماب حوصتزپ هتشرآ لغوا

 اسا د حودصتیشچد رس عبا یش هغي راقح ندلایدادقت بودبا تکرج یکر ایک نک رک

 نگو هد رابسع قلراف هشرزوادا رب ارکشل نالوا هد ۲ هک دنجره بولو ل وفم هدابز

 ياك دوز ره اچ جان فیغلوادراو نو امهلاثم ني یمادقا ند ناسا اما یدرولس

 ناخ دیس «لتراقدراوهنیراوج لبر اراب ږیرو هللاا ٹاپ فر شیب مواش هل هاب یلویسکپ
 "ادعام ندوب ید ترا ارادموی نلوادیفم ال بول نوک همان ارکت ها پس ارماو ۱

 یا دصق وس بو دا لالضا لبا لامزارپنرثک |كرانلوا باعصتم| نر زس هفت اط ناکرت
 كن ابعث يب هنسشب نوا كني اداقعا هد یعاوم لغوا شر وا ل صام ی ذل وارهاظ

 آروم ی دنلوا لو هدا داف توی وص ودوعوم تشک نوک یتجوا



 یدرافرط ناندیسو لغواشوپاولذراکودتبمبات هو دن ل غوا لوط یدل وارهاظط م ۸
 یدرتسوکن ر وص نصح بوراکه غس هعلقدا دغب ها دار کک او نابزع ناک نو ادا دما
 ژو وانا هنیرانابکس دم دزاجشار اب نالوا ر طم هنناسحاوراوخ هفیظو قلبم اب حوصلو

 فص بوقبج نددادخب هلرراپطتساوب بور دود هپ و دنکنس هلټ بور نوک نوت كي
 نکدتنا هباغاشا حوت سوبج همدقمی دابا فاصم و هام هلنااخم اب حوض بوکج

 هزار بوجاق یر راسو بولوا قحال هرایدا دف ناکشآ کو لبر بور و نایرانابکس لوا
 ساب هلاسواشاب واتساپ حوصن اذه ممیذلوا لصاح مع نهو هج رک! هدرا اوا رفتم
 اب رت (ثلنح بو رتسوکح م لق ناب كد هنهنولصاا ن ندارغص هوگ فرش ریموت

 لب رلمدآرار بولوا گاز ند ر یباشاب ج وصد و ديې تساشماب ىڵورۆك لە دەب راحوا

 یرشریماشس اب حوصت هئرلق دلو دنهش یخدره دارگب جا و ن كنعبا و فر شرهم هلا یرتکا

 تلفرتسربمو ی دلوا بام انع نورمضلاپهبدصق قمرافح هتمالسر اک ینیسم هيف هلا

 هژد وتکم یتش دکر سو ما 1 كنا نیکد هیات ن دش تراب ولکه بهر زج نالوا ییلقاموا

 یدلوابوپ نم البرع هد دا دغ لغوا لږو ط نی دمک قوچ اما یدلبا م الع هب هات س
 هبهزاتسآ ی دنمورا یحاصم لارقو سو زت یساب اپ هنا انہ الو لدرایاقجوب ندرم
 زاد نوک ییشكنناضم ر هرو رم هنس لارف ناوتتمای اق حو بور دو کب وکم

 ی وزوویدامادیس هزا شمه كنو یک ب ودیا توعد هنابیرآ رونرم ل وا نام وفبودنک

 یسلوا لارف هرکصوروکدم هدذمأت دیعنابرو امدقم هک ی مات نومهیوملد كراع ءار

 نوبامه کحالاطخ هنیرانا دوہقو هنب ر کد راج نونلوا ب صد لارڈ هر ودنکی در ا یط سو

 یزو ا نومهروبر م ی دنلوا لاسرا ق سر هلداژ و بط لومقمو تعلخ لب دج لار قرو زم هلم
 نالا لا و می یدیشهلواراتبخا هلغلوا ندنس باب یدالوایرللارق یم دق كنب الو ل دزا

 لاسنا میا و یایاقبرکذرد هرن وا بصن لارقنزوا لالقتسا ندتنطاس بناجهغئاط لوا

 :ندنسوبقدوهج بولوامقاو قارحا لنسهدو تل لوناتس مس هجک ی درود نوا امر
 او تراسح منع بون اب قوس و تالع هجن راو هنماجاشاپ جاودو نخ هجاوخ
 :ورسخ اغآو یلیکپر لک هنسو هیات اب رع ییروکل وزعم ندر دص هینوکی دبیر کب ی دا

 ەن لاو هوم لغوار دنقل الج تنر نوا كر الا میر یدلر و یلیکبر کد هد هانی
 كليب ةبناح لوا راندیاف رویت عالرب حرم اعو شوامو رگنشاح وهق رفتم هد هر تا هک ک

 ۱ عهد هندا بولوا ندنعا هدازدالودناچزوک نقلا نوا ثانملوالا ی ذاجو یدنلوا نامرق

 :هاففلا)هراساب لیسحیشا دنرق یجهدر طی سکیراکب بلحدیشج نباش ودر ینواقتتس
 :د لا الواتو اشاره عابلحهدروبزممویو ی دلى درع تنبکودلیادیشبوصای
 :هبلاراشم بودی هبلغو كنج ها لغوا فیسریما یک اخ ماس سولبارطاشاب لع غوا
 :اغارفعجز بکر وخاربمنوکی رب یرکب كروب رم هامو یرلک ی رخ قو دلی هس و لیا
 ۰ هبهزاتشآ هی نانسنالوامنیو نو هبا تاپ دع ینلس بولوا یسیکپ راک سرخ
  :هلیاایقسا نالوا لنابلغواردنلقنوک یرکسنواكن اضمرو یدلرومب نامرف كك

ETندناحوراص  



  ندیلوطا نوا نیس نالوکراب لو طات لس لوح شیب قیام
 ` لخواردنلف نزاکت ثانجوهلاقماغت ابتلا یاب ناغوزاضواتماب نجس|لوزعم
 هسورب لیغلوا »رقم یو رتا وفق ها سینغم لغوار دنلق لمبر اب دلوا ف واغم اتوب و لاف
 : هد هزم E خاطی هجا ىن یا هنس وی دنلوا دمقت هدایزهنسهطو اع

 . صم هل تزازو هاذا ر چ رصاښرا نعاس بونلوا نامرف همه جزز وا نوناق نوعا نانالغزالوا

 .هرکصتدسولخو یدلوا ینسا رض آرا حو ہقاغآ مها را یسا دکر الیک نورو یموکح
 : چلوا ندهرماع نانو یذتلم ارت REY RF ]یا رس نهان او

 نیر شعونیدداءرکمصن نو ایقسا کیا TR هد

 یک نر دص هلیضرءاش اب شوردیوکیعکبا ارقص هامام دمور بش ]وا نل تفلاو
 هب یدنفاز رز علا دعو هبیدنفا دعم هداز هجاوخ یار نول وا لوز دک دنفا لاکو یدنفآ

 دار ةا اس ی نو هیانس اما دارم طعا رزو لدما فا ور ش3 تسهنس می 1 یدلرو

 م قم اراز حوبق کیا نور الد ارغب ویا لاکو ميتياصرما یأرنشنوویاشا

ناکهمما ص لدی ند ھچک یکی ی لو :لوصو یمکح توعدهلبا فیرتسرپم هلند
 اوما 

 | بو دیا اتش هبهاتسآو مقر هقالع ندسورکنا اجو بناصصتس|یرابیسا نروتکو
 یلوط ناو قرتغالاءویدلوا لخاد هب هملع " همنع هنرتناوا كنمرع نورم نم

 .رادرسوروم ام هلی میدت یبابسازیم دتو رهقییاقلا هبرکی اپلزقو ایقتسا نییلرووط
 .نئنامز ناح.دج نا طلسموخزم اقایس نانلالج قرفرکذ یدنلقروصتم 1۹

 فرص هنعفدرورٌسو ننه ندی هج وت هیذیمالسادالب ندتهجیرافک شوزکاو تالف

 .مالسارکسع نیغلوا رتشم ایقسا نا نغطو دتم ںسوںمآ برق هل یھب نوا
 امغی ییزط بولور یخ کل اباعر لذارا لبلوط اآ ندتهجیراق دلوا كن راتطو
 سرب هی هقرف ریزه بولوا كلام هنوطهتا قیرطزبدولعص رهو كلاس هاو
 :تراذو بین یولخاط هک ام هاو ان وی كولب هدمآ ها خارو تاب قوا ادم
 یز PE کر ترا قتسا ور شب نلالض قیرط لوایربا واشع ف وک درع لتعو

 .هاکو قازسبکس هاک هاب رابکیر کی هک تخدپمات ملل ربع نالوبترهش هاکعد ۱

 بوش دیار ةن هبودنکینایاعر شابوا قوت لاج کلم موقرمن هاروشروس هللا قلب دناوتس

 نلیلق نامز بصاسنمتابرا هليا یژریپ دت ءوس رب دم هکیدشمر کا یل احرما كر تاک
 :نیع) وارهاط مایج بابذ بادتخا تابه ها ی یا لو اد ایر بونلوالّرم

 e د لق دل وا بلاس یناامو بصنم كيولغم بلاغ هبا هره ات ةوق لاعا
 یسایقشا نیک !تناعغسا ندا هلا لام لدو تعجارم ںوب زم یتشس تصنملها

 نداشم تر دقهنصت او عفر هدو دن لوح یدرابآ ثماف !لنمصنموتناعا بوک

 هلنسللوح تاقوتو ساویسو مروج هافللخ فلاو مست بودیاهتشاد رینایبضع اج
 تاعف دلاب نرکجا راپ بیر هل داسف بابا نالوا مج بورزو تنمرکهجارانو مشی وای



 ۳ ىلا تالق شعب بولوآ بولغم هاو بلاغ باغهک هڅ دلو ل نابغد 7 رادرس ومس بز روا لار

 ؛ لیسح دیر یدلوالاله ننراغاط ك اج هرخالا یدپ |سمالوا ارسم تم کل

 بودی رارف هقدنلوا ضرع یف  اودعو ظ نکیا شاوایبررکب هکیدبا یش مان اسا

 : ووزمو نامەی ژابهرق ر هد رم نالوار وصح هداهر هل داشنعا قوا هان هب ودنک

 ماست ادرس ور دن ندهعلقیروبزمهلبا نلاقحا قل وا ليس ەس الخ یمزابهرق

eگ زا هرق موڈ رم  FE N E MEEهن برا  

 ۷ یاد هرایکبرکب شعب کردیا سمت ل 7 ید یر

 ' بودیآ زمآ عو اشذنفراعت لق ںلوا رأ درسهق ثهداز هل اف قره و ا ر وارشک

 ودیا تلفغ ندننوبم ھم ارضا مارک ارانلاک ملا تافتلادعدن ء ۳ . زم ین دلو

 0 ول بو وم لزا طض د هلن ایمسلاثما مجاز ن کش اهیحو" قاعس مر درم

 كلامو كلل اسو اص نش اتا اقا مج هلنلالخ فلاو رشع تل هنس نیک اک م زال

 چانس مادر خدروردقجدناوا یر اعلام کت یدلیاارتجا هتراغ یی هم السا

 هاتفص وس انطاب و اره اطیرهطمنیرادلا یف هج ول اداوسی ءدیا ارق "یس کر د دبلپ
 لتق بو ږیاایقشسا مج یخ دلوانکی دا فشارمی جزو باکرچ ندتنطاس عاما و فیصتم
 یماودنسملواو و قسامهن رساحب رخ تكيولغوار دنلف ةقبقح ةحامآ ی دب الوغ شهر راغو

 هکیدیا لیزر مالیوط ید یزو ی دیا قیسلمرقلاثوردنام هنر تعاراو د ك دنسلا
  هیارقو تابصقضب بو بیا حج هنن ای یا تشکر ہد یلاتمایدنکب واک ن دق ابکس

 ۰ رکنصادق لوا ابقار س هنیر ك رش :وعم نووم نالو اونا درق ید ریا تراسخ ل لارا

 یدلوا كاله ننکت وربپ لواردنلقیک دیعس هرق قحا وا بوکنم هد هلق ترم
 نب ۱ لصحن دیآ ۱ اقساب دج لغو ااشساب سوا هک دیااقلدب كر ماناتسا فسوب ید یو

 یسادنتکات اسا فو روا رم ناک ں تیا تاو یف هعلق یو دتااس نوک | رظفح هناطلس لاوما

 هیت نم غرایقح ارجبم روا ردە تس د هی هیناطاس لاوماوبو دبا طض هژعلو ۱

 هنیراد رس یلوط انا بواب و یس هات ءا كليك د راک د هپ هدنکن وجا تلاغسا لق دلوال اوغشم

 یکتا لاغتتسا هی هرجاشهو برح > ار اشکرس شعب یکیدنکو لاعت ق دلواروم ام هقوطم

 ی) هبر وزهابس هدانناوب ویدنلوالزا هرخ الابیدیشمع | لاثتماهز امرف بو دیاهن ا

 ناب دیامطن هرایل الج لتنعر رارضا و تبذآف رط فرط یخدرایغاب ندی اروهط هنمان
 لوتقم هلدا ماقتا فیس نان ام زاثماب حوص»یسان اتو ال ایروبر مرادرس یزتکا

 .  یاهینوقو لع سو دکو كس دجا یلومت موقو نیسح دونراو هدارکبو شور د لدوردراشلوا
 دو نالسرایلد یلکوت یسهبدو نایاسدوراورادنودزرکو یل> ینطصملد وط

 ۳ یاب دیاراثابخ یکرومغی و لیلخ ثحوکو كوو روخاربم هرفو نیسحروکو نالىق

 ۱ ۳۳ ام دنا ۵ کر دیقش ما تر ر لعلغوادالد هت ناج ناو لجو اما

 دی
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 ۴ ندنفرط



 هن هدارک, كشري شعدالوئاج ند دارکا فباوط یاس سیلک لرق ناخ نننورط
 قرش ر مالا سفن یف كيب فیس> نالوادالومئاج باقعا نسا بوک هنر و قاق اجواهحورب
 هتسیاش تام دخ قوح بولوارضاع هرارفس هل | فرش ء لق د لوارومام ها رغس یرغو
 را درس هق رشم رفساشساب نانس هداز هلاقح لن رات فلا ور شعاننا هنس ی یا س هرو تکه دوو
 یتبم هعمط وزب مآ ضرغ ضعب هک ناس> م وقر م ندنعقراتساب حو ہصن یلابا بلح لق نلوآ

 هیج وه ښاخ ا قلقاجوا ب ويما ر غوا یا سم كر ویز ماتا حومصذی دیا یارو هلا طورتم
 نجاست هجاکں ی دج نا مرذ ند هناتسآ ب ودیا ضرع هب هن اتسآ وب در دیو ات فالخ تلالا

 بوکچرکسم هسز ماست الا نادرض یل اوستا نیسح ك دیا فقوت
 بو پا مج باس صاح ڈا نواب ر عودا رک | یتداشاب نیسح یدر د وکر ماوپ دراو هسرزوآ
 رخراطتن | ند هناتسآ هلغمالوا یر دق هپ لب اقم كن اتسابحوصت لکںاک هنر ز وا بلح

 هبوب بو ر دنوکب وتکم هپ هزاتسنا هداز هلاغج رادرسر کم یدلواروصحم ر دق یاجوا هژد

 ثانیراقرطرفسوردرفس لها يواقراسکمابمس كود یرا وکر و گرادرس ین امزرفص
 شیوفت نادرسیرارو ما هلوقعمو كلر وکار دشاک هلواهدنل ارادرسیصنولزه

 مالعا و ضرع هللا مادقا طع هلنیاب هبجوت هیاشاب نیسحیلحو مارا ی در ولوا هلکم |
 هن اجوب نس بودیا ماست هزاغوادالودت اج یلحاب اطخ هی اتساب حوصت شا نشعا

 سک هپ هر اتساف رطبوقح بودپا لاثتمانیغلوا در اویل اعر ماو د ناس ہک ب وک

 بوروطوا ںزو |میرت شیرعو لو وط هد ن ورم تل ابا یخد اتا نیسح كعب یدیا
 "همعط لنا وهلا رص قت تم یو شب هس ابرق هبرام بول وا هج وتم هنو امهرکسعم

 مرجالب یککودتب ابحا هج ویب هلبا بلح تلای لوایروب زمانا, ن انس ی لوا رشوش
 نالوایلستم نبلحاصوصخ ین رهشعوموق تکدلپا انفاو ی رپ ال
 هتخ وس هلن[ سضغران یرا هنیس 6: راک نا عامتسا ینلتق ثاموقرماشساب لع یسهدازردآرپ

 طالخاو نکع نز وایهحو بلغت یدا لیکو كرو ز«لوتقملبلح نوح ب ول وا
 قعلوا سکعتمهب هناتسآ کو دابا ن ایغط هلبادانتسا هت ارشح کو دليا مچ ندسات

 یوتع لقدل وب ناونعاتساب لعیدنلوا ل افغادصقو لاسرا یر وشنم بلد ةحابص]

 بودپ ثنج هل برتر لب فسوپرم|یلغوآ فیس یک امم اس سولپارط بولوادبزم
 دوشن وب د ناال امكجم دبا نصحم هس ولپارط فسوب رعمر وب زم ناق ںلوا !اغاکآ
 عد یدارا هره اصهدقع هلنا هره اط ںہماو هخاصم یوشرابهرکصت دق دلا نٹ اوارف

 مع هلمأتس 4 اوحو كنها هلاتقو برح هاش ج یس 4 كد توادع هل رت ماش

 هرص اغ كع دیارارقهدهعلق نوردورارف هد ت زه یخ رانا لکد تبا كنج و راز راک
 بولالام هان یب ندرار وبما دعام ندنکو داند ًصمو تراغ ین سم ل اوماو

 توف ماین هز هلکمرو تای هرکسع عو ییا هرکصندنلوص و بوټ ود ةبلح

 . لاصیتسا هلن ایغط راهطاونایصعنالعا ب ودیا ت ارشح مج دعب نم یدشلوپ
 هانآیرلن بکس كر و رمی دلا منم ندنلوصو هيه اتسآ ی لح نزحت ںمر هل وا

۳۳۱ 



FFE رو هوره دلو اب کیا ساز وب دم لعات یرهگب یض هداس بول واهق رف یا هدانرو . 

 نوبقولانسوبرب لبآ وا هم راو هرکس هل قارت هچڅ ارجوا ندا بای را هف ولع جاب روج

 دوحومزا دیا ثانفتزوس كنب ىلا نوا هل ماب ر ندیم نودسروفو ل هتف و تورا و یس ها

 عاص بولوا كولب لا كنز رط یاجو | هاس ید یس ولت آی دیا هسوک مان هعج یر اغاو
 یر زتفد لاصہتس الا دعب ی دیا ی واب رخ یساغا كرت وب مدكسبر کس نوا هلج لوصو

 كاله هک هنااا نوا كس تنا املالح نانلوار کد ی دما اوا لبق هلک بونا وب الح

 ونابغطودادتما یرانایصعولغوار دنلقوولغادالومناجر و رم لد ران الق قاب بولو ارانلوا

 ايق اروا هبلغواتسایدارم ئرادرسی دلواراکمهارادرس لاسر ال دتا یرائوا ده
 یتلا نوا كب ید روکی کرا دت قرر فس بولک هتلودرد ن رسو رکنا دحر ساتسا دارم نوج

 كلوالاعي هر بوک هنسارګراںکسا هلد | یوا ادرس ناونع یف وکیزو وقط نوا كن رفص

 هیاتساب را بوت یلیکیرکب یا مو ریدلواهجوتمیرغوط هبلجبن اج نوک دب

 یدلوا یساغایرج بابا لیلخ یشابیرتاچ بولیرب وهيا اپ نیسح لب راملوطاناو
 ؟ هت راز و هباتساد ر ییطصم نالوا كنسەطفاغ هسور و یرادرتفدرفساتساب ن قاو

 ناشیذرادروص یدلوا لخاد هب هن امسا | بولکون )وکیل ڊا یرکی لر فضن کو غمت

 ۱۱ ۵ تیره تی قو ین ی هبهبئوق

  یسکبرلکی لو ط نا بماو هد هنراح هبا یر کید یر ا لی تاعف دلاب بورا و هنملبا ناو رابص

 هیانما فس و یاد اسا سوا e اداسف لوغشم ب وز و یاشساپ
 بوم )اسا ندنلب قلرادبب ا نو و هسرزو واكنولغواردغ 8 ولید دروکا رم

 لو دخت هلب دصق تلانتسا هعق وب ی دیا نایغطو تراسخ لوغشم نانعلا قلطم !غواردندق

 قوط هیاتماب دآرمراد رسب وار دنوکک روشنم ىغا جس e رنا نالواوسآ ر طف سم کا رورم

 نیا را شمرول اذا هج ندنقلخهرفنا هلغل وا یرا دیدنکولغواردننق بقدنلوا نام رف
 ۰ هارمرادرسیدلیاتعزعیرغوط همناج لوا بوقلو ندلخوراصوبد مدلو هنا وا هماقتنا

 . زونه اشسا لملخ نالوا ناد ودق هرکص بو دبا مارآنو وکج اقرب كدر و هب سوق اشسا

 هبهدازلاب اب نالوا فورعمهلکید یسولد عابدی ږیا سیار یدنفا دصو یساغا یک

 ب ودیا بصن هپ اال وم هدا ننن :افویلح ناتس وب ی یلج هد ها هلو دقتعم

 نریاحدبن وق ویدلپآ لتق هرنکسوهن یک یربغو یرقنم ن در اب روزو ند امقتسا
 مان كي دجا ةدا ز ج ا رسیر ندهلج یکودتالتق یدردلوظزاهاپندنرا هئچ ابقشس ۱

 نجر دیعهداز قلاح بودبار ادر ی هبروژمان یتطصم لب وکماط هکر لک اب یو روهشم

 یلد یسیکیراکب نامرق بورورلوا هلی ارح لیلخ النم یگان نکیا یسیضاف هبنوقیدنفا
  یدیا نوعلمو شا لتق یدآررق ك یی هسفن یودیا قارح اهلی ارس ییا اں جا
 هوجو ضعب اک دتا ذخ یروزماش اب یدر دی لق یکو دتسا بورک هد هزاوآكرو رب شمش
 1 راک تاع هد دل نیت اندام یدک یک

 هنیروضحو دنک ی موقرم لغوا جارسپو روشروط یافت لوا انادرادرص

r 



 ماسال ندنلغ وادال ونا یم سما قموقیلهداشوف ا بور وک

 یکسیع رادقع سا دار ولک مزالدادمارک اماليات سارح یشوخر یر پٹن هود بودیا

 هلا تمه داك 1 e7 مدا ا زوو خد كاب یی لفاخ لوا یدید نسرداق هنعچب

 هدقدلراقح هرشطوبد ی ںیاراو لوارادر وخر” بودیادنسباکا اقساب یدیدردنک#
 تووفنلنز یصعت نالوار دا هنعج مدآ بز وتواروفلا لع بو دیا ب ناطخ تباھ

 مارا ودر ولوا هت لاح هسر دیا نصح و طبض را ر اا کں تک

Caهرادرس نوح هرفنا اګر دنلق نا ن هر یدقاو ههاحبوغو هلا دنک خر  

 الحاد هر هرفنایدوصقم ل صا وب ولس کو دیا کاله عادت

 / ی یشاومو بود ناک ذنهار رسیدبآقلو رفظ هل |قب رسوب هنسنلاها

 ندنلو یشراع و نتمنرادرس له ارءاشآ بو دیک یرغوط ههر قنا درب تراس
 یدشاهبهرقنا كردیا نال انوامفییابمصقویرف نکرک ندندودح نامرق بودا یت
 یلال> ر دقز وس رود ید لوا یدر دنوک ید و هنمأن E تروصالوا

 ب رع هکیدنفادج |انالوم هداز نادلو یسصضاف هر هد رم "لب تک ں لک سرق رد هرس هلا

 یآر كنار ر ادرس ب ولوا یسیضاف نویس ههیودروا تانرارفس سو رکنا هلغلوار وما
 یلالجو ماتا ینراصح هرقنا نالوا مامان یسانیامدقم ید رار ولوا دیفتسم ندنبلاص

 بول ویساضفهرقنا هیودنکهل رابتعاتیولوم نوچ اك ماهان اصن ی

 هرهثم ینایقتا لسم هاولپرالامهکب دلیربیدت هلن وب هلقفلوب عرشلا احنا دانا لوا

 ندا ثنحهسرولکمز اوز زاجا نسوبقرابمح با تیعجوپهرتسز زداک رام اسا
 نود تدواعمهنلغوار دنلق اساع ید شن كج ردیوکرمخ هیابقتسا لو |وب دز زامجا

 هل هطحالم قلزابهلبح نکل یدلوادنشمیضغو طیف بواک هبش> اتا رب ورخ
 ۱ بوردو وک مدآهلت اںدہعو طو رتسو یدنوق هنراک گر بواکب و داپ

 هرشطیدنفا بو ںیا فطلو یدلق بلط نوح اكواب وسزوس ضعي یرهثس یا

 هداز ا للو ید كك رخو د د نوسقس لوا فس رقس و نور ۳۷۸

 بوقچ هرشط لب راوس اقرب بو دا تدالجر اه هرزوا تعاجش یاضتقم یت د یںندآ

 یاب دنا تالک هر و تاق الملنرزو تآ ب واک وش راف هل :!سوفنحافرب یدلغوار دنلق
 نالوا كنفارطاو ر دشا كل اادپ یک بودی مالڪ غف لغوردنلق
 یرهشم "هزاوردو در نوګ ننکم واک رهٹس ین زس ردشمرو هبرامدآیخدی راقاعس

 هحرکا برو باوج هناک ابی يتندیدنقا یفات كم درکبدتیا دسهنم زوب تالسم

 رتبدلک لنتروصرایلالج هنیزک دلک لنعضوژاولریم0لنوپزس ام رشنلوا هیچ وت اکرم قاس
 یشاومزککودروس ند ل اع کلا مایصغوزکی دوق هرجا نانا! سم مرازم الواهکردوب لبلد

 كنارقف شاروق یر زوک ندیلالج زکیرلاص هن رانکآ نیرانالسم نب وایروس
 لتق ىخدەدزككېد کو رش راد دتکرب یتسوبق رابصح نوای نکر واندزسیراناج

 ناب هدیهاتمداب رما نوع اما رای دشسود ههو وید رس لبا برو ب لعتو برصغو

 ی



 هسا هنره رقس مزاولردزکیدوصقم قول همطعارادرس رکسعم نژوا یشودنلوا ۳ ۲
 نوجا كمرو تشحو هقلخ رسو گوقبلا هدرمآب مزب هلبارکیمدآدفعمرپ بودپارتفد

 یرکتاصم كرسن كر ووا لعضوم نالف لفاز وا لزنمرب بوقلاق ندنرز وا رهثع

 تباعر هجاکبو م ناوهزک هبح هرس لعبو نلبا یس هنلوصحزکتفلا هلقلخ بور وک

 یدیدهلواناکمآ کم ریک هرهتس درس بولوا نئمطمقلخ لعب نیر وکر سردیا
 هب هدازمارح یکولغوآ ردنلق نرپ و قبس هنااطبتس هلیاربپدت نسحو رب لیلدربعتوم

 یرادقمزونوا یگ روش ر ندیابنالایوذ بالک ید لوا بو رو شوکرخباوخو برق

 لواو ید و هبیغاق بودیا زتفد یسهلوقم هطولمو هماج ور او بوپ وقملا هل اابقتسا
 تعدو دقار لوا یدلواهنراطننا تأمم هععجوم رتفدبمنوق نح نانلوا نیمعو

 ندولرهشس يونلشاب نو راهطا هرکصندن وک اقرب لق رلوا ل خاد هرهشس هلدایضاه ۱

 هترلکدبدز ریا لتق ی وعلمبودپ اولغ یتلخ رس كج دا ینسدزارد هرادرما ضعپ
 بمدردراو یلاق>ا قلوار رضیخد هوانا لسه شنپ هدرپ دقت یو دلوا لاتق یدنفا ی دام
 مدعلق عبا لنتروص ظفح ندقلخ موجه ینیرجلواو سیثیافوغهلبا هلبح فلطلا
 هکدرفاس یورو فیض هفشب هقشب همدآررب ندنابعاید نساقفرو یدلبا سدح

 نانمره هلی یشاقتراتماهلعب یدلرابما کود هات دایص ندنس هننف كل و تباعو

 دورو رفا س دروم هد علق مبا ید ثیبخ نالوا یراتسانودمانیأج _دنالوانامهم

 لوا سنا وا لغوا ار دنلوهرفنا ۵ هرصاحم یدل و !صالخدرفرب ندرابقشس نوک هرس ییا

 اما رار نساساچ ناو !لیصافت هسنا هملایم وم یضاف ری یراش رح

 لوا بودی ودص همان شزا ون لّوشم ین مهیج دمعاو4ندنفرط رادرسی دلپا مالعا

 هجا و ید نوک جاقرب ناک اک نامه ر دشنلوا نییعت رکشل ندقر طوب هنیرز واك ثيم

 ا د نا لول وتکنیونکم وب قانتا یدلا هیبت نسانلوال ایفا
 نیز و اک نیرمتس" یف 5 لف دلوا ملطم هبوتکم نوبصم بولواراتفرک

 مدازنآ دلواما یدلرا لیصو هب هرصاح هپ هرفنا بول یترافدارغوا هبن خد 2 رانربک

 ول عرس دام جد لتعاعشو یرح یکی ودل واربطن ال لتسایکو لمعهکیدنفآ
 یا دعا قوفصو بوّقبج ندر صح هداه ارپش رس ناعهش یدیا رلد واسرف

 هاک ناننرابثساب ك وب هنامز رر لوا یدردیآ مات ما دقا هد هلتاقموهلب اقم ںوکوس
 هدنوک ردقوب ویدلیارلکنج تاعفذلاب هلا نیعالم یلاثمایرهب ندجاغا هاکو نو
 یزذناد نفت و یو نالوا نازرندهعاقیال ابنول وا مفاویراشپ رو د رکی

 هلبا رکتسع ك ولپ رپ ندرادرم بن اچ هدا ا بونود یراز و هلا
 ندنرز واراصح اة دازمارح نق دلوآ میا کودلک بیرقو نیہعت اسا, ںچ نل ھکت
 هلنایلالح هجرک |*لقدلوت لوصو نولک ین داتساب یی هکن یدنکر لزنمر بوقلاق
 : هبهرقنا باتلنع هلیساقفر ساب یک هکن نبفلوا قوجییالجاما یدلپاهلتاقمرادقمرب
 ههسرو قرصتم هنخاجبس ینومطسق لنامزلوا اتاپ یل هکنروززمیدلیارارق بو رب ي ڪڪ

 یسهرقو



 هلا ب وط ا یر یا من یرارکسع لا ساومسوآشانهو یاس هرقو

 ییردل )واروم ام كاشي ذراد ارس نوه هکفلس زد شواملبصم عقودا نشار دیکە قش لوا

 دقت هنلاصتسا لغوار دنلفیدیا یفدتلنملغوأد الو نامهدنلحراک مماودوصقملصا

 مانش :واح لصم نکدلبا ل زت هیلنرال لب بولو هجوتم هبلح ب بن هر

 ندنس هفنطیرچلبو راغ نر اکو لپ قار یراصو قاره لزق نومو یاو
 عالقض عب هد هنیعم لاج ر وب ره" یتساما ید ردنوکه نف رطەکمل س هلیرلادضک عو یعورکو

 یدیآ قللاسملا بعصؤ فانا ون كلام ن رانی والن .رهبوأوا ناز که دعب

 بورقییاششس 1 نانلو نذراجتا بولا ییضعد ك ءالق لوا بوراو هلاما یممالسارکسو

 لاوعارورم "یخ ابراپ در دوگن ادرس لیلا فوتکم بولو هط : یگ روش یکن ر هنمانرايشساب كولي

 رانا ۳۷ زا ریش جر ثس عقد یدو وا ناشی رهن را دوا ناک هلان هلا نایب

 هنسلکهلا ك نیقشم مندیشچ نایل بلغت رنج هند اقدر دەبى کرا بودیا جوک عا

 هل اشتسارکشا ندهن دوخ دد دش بودن نت ارج هطاقم هلاتاسرکسع لق دنلو | تمه

 یسو دنکوی دلزوب بومم هروتک تفاط هبلوا هل امای دلپا تردابم هکنج بوک شاه

 هورک ید رانالسوطویدلوا فاننا نارك بقع یعابثا بودیارارف هل اوج و دف یارک

 ضرءم هاو ی در موقرم یتتسودلروا یرانوی هلبارق می لک دلرونکں ادرسروہضحہورک
 حول دن اج بلح ناشیذرا درس كلذ دعد قتسد ال بناه ن 0 انوادرسر ازراک یدلک, 3 ووط

 راو ك یهرکیوهدای تب یر ر لغو د الون اج لق ر لوا بیرق هصار قب درد بو دیا

 لوارادرس قعاوا مولهم کو زت | هار دس بوزاقراس رتموراق دنخ لذ دنرد صار قر هل
 ثا نم هرد الا یذاجم ىلا نوا كابن نو لبق نانع فطع هنیناج لب نالسراو یر م ندرم

 نلحم ل وا و یدال وز هنسارح تال دج رکو کب وک ندر وک دم درد هانز وقطیمرکو
 یایاهیدلوآ قدام هب هدروآ هل هبر دقلاوذرک اساسا راقفلاوذ لد یساشا شعر

 قنق بواد جوک یدلوآ قاروت وا نوک جو هدارګ لوا نوچ ارورم ی درد مالا رکشل

 بولواربش نکو دکر ؟سع ید لغوا دال ډه , ناجی دلنوق هنس ارګ همرد عقاولنر قرن ماف

 هلدرم فرصت بولکرا ترصترکسع بوقلاو هلیارکشلر دق كس قرفو وک کیا ك بجر

 ندزاةوببولک تقشر ادقم رندا وار لقدنوفهدار کک مان یس اواجو روا هدەفاسم

 وکیل لنّراک دنیا برحبودرکسیزاردا.موات |كرک وب ندرکسع نارداه نخغنروک

 یک او یدلوا هتسکتس نشد لوارف هلفلوا لو تقم ین مان یشاب كوا نح ندنمطامشس

 یلاصیشریاراب دنلوا لتقنامای لک لر وتکهنغانوارادرسیشدرانالیوط بولر
 ندفوفص بیئرت بودا نام شیج مطعأر ادرس لق وا حابصیلوک

 لررادرس هن یسادخت کن وقلاق یخ دولغوا دالو ناحیدلیار ارقهدرکسعبلقهرکیص "

 یخد یسودنکب ودیا لداقم هنلوق لبا مور هدهرسدم نیراناکسو هنب رکسع یلوطانآ

 تعحا رم نوا ص نادرساشساب یعروزمولغواد الو نام تاور یدروطلیاقمهبلق

 دوحو دلا حا ج لین نامز ۳ شید | ارسل یدردو ؟بونکم ویلا

 ی



 او دود با ملویش قو دت ندکنج بول هنیکوا کاکی ۲۳ 4
 یرادرس هم دقم بولو, عوقو نیقررف لباقت نوکلواراپدر دیوک نبدا یراسوکنم عورویکو
 کاخ نر هلک كانتشکق وح ب وزتس وک دالجرا اردق ناتساد و و اسا راقفلاوذ

 لبا مور ك چيا هل هښ ر کسې ]دا مور نالوا هدرأاسب ثاجولغواد ال ناجی دلپا ن ا
 ا قوفام هکید رتسوکت د الجو كنج هبنرمرب اشعاب ن ا ؛زویسیلاو
 كىلا یبرکیددعلا طوبمقم هل رتفد ندآ دعا *هعوطق4 س ر نوک مو

 مي وا بوایروتک نادتقا مار (مرادرس اکشن لدو 113
 ن هلک كنابقتسا نالیرونکهورکهور واک نییلقر او )اینو نمر کب
 یللرا | ین ورکسعژاس بو دیامادقاهدازاغ لیلخ هلا یلوق یر چکب كلل ذکی درر دیا مطق

 ةسااک نالوا یسآر طقسم پودپا رارفامز رم » لغوا دالوړناج هرخ الاب بو ړو نا د اد
 هزکص ندنراغ یرهنس یاینغا پوراوهملح بوک بوملوارداقنارف یخ داتا بوراو
 نارق هداز ند هکر لب لس یدنکب وپ وق هد هعلق جا نیس كواب مان یواترخو هعجج
 ندنرزوا راما !افطا هاسن نکبا ردمکبوقمح ندنسوف هس ون اب بومل وا رداو

 تلخ ندرابغالواراپدنت .|تراقحیوکودرادکر جو تاروذاق هنیشابب ودیا هلولو
 كانا هدان یر دیاگ دردی بودا دمصر زب یسلاها یرانلوا تخم لنچ ا
 تنور تنها مع ارج لع یسزیا كن هعق هعقو مون رادرس لعد ی دلسک یسهلک

 یومرادتف رای تینهترکسع ناہعا هقدلو ناو دل اس نو درکر عانوار ةو

 ہک دل وقنمید وود رات یت :همواطعا عار ہم ناک س یںلرق ہلا نوا كع اا
hsیزردو ییاک یب لج ید ندلار شل غوا نعم لكى ابا لاتف هل !یلغواد  

 فقس لزا بودی !رارفهلوح دلار ماز الا دعب ید |لنلوقد الومن جهل ىر كەسە
 :بوارغواذسلک لر ار ءاتناو نولوا هجوتمهبلح مرک ارادرسیدلپارارقددنس هعلق
 نوک یزوقط نوا كبر لعد یدلرآ ضہق هی رم لیکلمام هل كر وکرم غاب
 "هنو لا سقتسا بلح "یلهاونای اعا هاک ار ا مایخب رضفش ادم وک ہدملح
 اودروتک هتساس نا لمم نس هج رب E نیل وا لوتقمزونه ویا ۳
 نما نام وا رسان 6 يڪ واراد اكس نانامقە د هعلقهدعد

 ۱ قلا جارخ ندهملق نوک اص بور نام طخالقتسمهنیارره گرایش ك وار
 ودر واو یدلر و هی اتا نبسح كنلشرد یل انا بلج یدلوا لتقران ایکس ن اقح
 يدلپبصن یسفف تاحمانهنغودلوایسهیدق “قاع هللا یںنوا یھشج یسخاو

 نیس لو رامیر نکنه ا | بولوا ۳ زو هلا دعا اقساي : نسح ىسلاو لدا مورو 7
 حالصا نوج دادن تاج رکسع لاسراو بلحردرادرس ندرکقالشق یدل مو هیات 1
 هایمان یییالشقلبلحراد یخ ى را وقو م هنسم الف لف رطاوا ل کن
 ناب هفواعو باتنیع هني نابچهف ولعو سوار رط هلزا دعاس و هرمز فرش ماش یاو
 4 مور بو الشق هل لر دور# بلح یری ب لوا ت ناسپ

 لب



 هلارورسوامصیالاو ید زابل hy یزرکشا اولا تارت لیا

 یلوتسمهدارفب انسان لوخد هغالشق یدرونلوا لتق بوملر و ناما هامقتاراس

 بوکەښ ر یتطصم یشادبرف هرگبصتدنک اله قس ماند لقوا دجا ل وط نالوا

 كنا ی دلو لوصو یربخ کودتا عورثس هنایصع بو امج ها تاک كس هجو

 بورویدادغبهاشاب , دجت لغو ساب نانسهداز هلاغح مطعارادرس نوغلوا یم یفد ید

 6 رٹ رم دز زوک هلند جاریم لغوا شب روب یکم هثب دخو ها ع بوتسو یسرمز ناول

 تونلوا هجو هلاوتس هرغیدردنوک بوییاروممیتسارمادودحل واراسو یناتسا

 بوبملیالمم هلن اعرکسعتلوص نکن بولوا نکردن لباقمموقرم "یاب لقدلراو

 ناما بویم نوتک ت قاط لقدنلواهرصاحم دا دغب ی دناہق هبهعلقو مزیرنمهدیلوا لهو

nداومروبع ندرزوا طب را  
 یسم دآ نوا نس یتطصمرو زم هلغل وا ن وطارسنرزابکس "هجحارم هنیهسیرلکدربک# لک دشا

 واننع یرقرغ كب هنیغسررانلوا صالخ ندنساقفرر اپ دلوا قرش یسدقا پولى وقلما

 هر هراش بور دغا كفن د مالسارکسع لنراق دنا كغف جاور هبا لم هرکم ندنفر ط

 لمف یدادتیاتسا ساب د پواوا ك اله هلن نوشىروقى رك اى ىد كرل نالي روق هل غل وار اغا

 لغوا ردن :اق نوح هس ذرب ر دنلق نا ندازگ نت حق ی دالوبناجءاعلا یرلپ

 زات > تصرف ثا جک هکر تک هبلحرادرس هلغمألوت رفظر ؟سعناراوند همنوق هت دب

 مان لغوایلانق لذا یدلک هنسیلاوح هسورب بوجوکهنتکم یلوطانآ ندهرقنا هانلکعم

 هدا وو قعاماکا واک هلناقشارف كس یدمشاوا ینلهانکیا »ینایسهک سو

 مزع شو ودر نفك تولوا ًاعامر ید اسا ر لع لغواد اونا کیوپ یدیش | عور

 ردح ها هللا تعارض نکا هنرق رشبیسا هلئا تادولرفاو بودیا هنانسآ

 کد لکه رف هور جدو دنکی دی بلط تزامل بور نوکوراپ یتسومترهپ مانكى

 تزوشم نوسلکر دافعتسا مدارم ید بور دوک نس هنوءآضعب 7

 كنس نك ل وا كفن ںدز م ول لعد بور ونک | یهدازد الوناپه کی در هزدآ تنعم

 یفاواهبسارس زوده ندانعلآ ارهق هم دصاثمان اب ىلع ام تت

 بولد نر اه د هخکر كلم قبدلوا نکاس هل کا رف ندنناب ثانیقش لوا هلا ترص

 لوا یسایقشا تادوا ن لک تار نلل ینا نام اناا رفا یناوک

 ی رلتآ نلکداکهنسدا اوج سو ا هنیرکشل بولاق لشاب ك

 توفطاویآریول لغوادالو ناحو لغوا یلانف اہلاع یہا لال ار دکم هزسلوح و نا

 شافت ندر باج ند هزاتمآ كع ږیا تراغ ینال ع هنو قار حاد .هسورب بوک .بولو

r 1نف رط 4س ورا ثاب فسد رزو ید ندر باح :يولوارا درس هرک دسم ضعر اش  

 هنیراذرط ج اع بوقلاق نیززوآ هسورروزم یتتسیدلردنوکن و2ا یفد لغو اردن

 ندنفرط یسلابشتامو یهتنم د 7 !وکدااولوا نکتیدتک

 و اکا یرلکدروتکن دزب کیا ندزوب نوگره توئلوا ترشعوشیعشیق لوا



 ۱ لوا هکیدروک تدب لیوا شزتعمرولوایهتنم لیفسش بولوا ی راج هر یغابا ۸
 لوک وردشان لده ننس امیراتکلماغبو یتسا مرکو ام هلدا ی الو هسورپ لوک
 سو یدیغوب ییدربعمآدعام ندنا بواوا دودنرسجرب ندع,.دق لنتسوآ یغایآ
 كروک نمر دغ هدازمارح بولوارکفتم ننابرورم ر وص ردراو هطوفح "هعلقر لشاب
 نکرادترورم ندکن رعم لوا بواب ینو دلوا هجر فرز جرب هلنشاب نالوا تتم هعاط
 برق لح ل وا سیزدراشما تسارح لع لوایساناع ر ینسامرکهکیدل ارتامایدلیآ
 ۱ تسارح یوقرم هعم بولوا ر طفلا دمع هک دلی فقر دقلوا بوک هعضوم مابول هتف
 ۱ هدازم ارد رابدیوف شوب یتسارحرما نوهس هلفشم ماراد هددنع هلل رايك نی

 هنسارح ینسامرک بوک یوص ندروزمرهعم بون هلیرکشل بشم لوا بو یا سسج
 یلوتسم بوصاننسهبصق مام بوٹ الوط ندا یدلپآ ماو ٹماثس مدق عضو
 یرلبا لوز لنراوج یس هبصق دانآولوابولک داسا شاقن ندهسورپ هچبقع یدلوا
 رایلالجیدرنود) هچکب ودیا هلتاقم بوراو هنراکوص ندعبلانیم ید یلالج رکشل
 لیغمرولم هدارگاساد شاه هللا مالسا ارکشلب ولوا هد وسا هل رال وا نکاصهدا رقو ابصق
 نجا اس قرصتم هزتسلس هدانئاوپ رابدلو فیعضو هدزامرس نداتس تددم
 اروم هلی توط هرکس هاشم شافن هی ولاکوک هجوبدوهلیرکسع یغاجتس اشماپ
 ندرادرس باجراپدشکود بولکوسراف لغوا ردنلق لقدراو هزانوکورورم ندملومملک
 ناکر رمالا رخآ نو وکود ۳ 1 غاص شدہ دنمدرد لاط لفل وا لاح دآ دما

 بویمروط لیلا ہرکص دک دنیا یداسفوب ثیبش یدنباحور ماست بولیکج .
 نام رق ندنفرط لبا دبج كر نبا راغولنق وب رو, هني راتک ام ناچ وراص وند
 هنن رز وا هسوو پولوا ندپ الک نالوالافسمه هلو دنک اقباس نق دقچ هش.دودح
 هبل انا هل ایقتسار دق كب ید تدب مانکربب ندجافا ندیکهرخآ ف فاجلوا نک لک
 اسا دجا هداز یت 3 | ی رادرانس یدلوب هزاةوق ثببخ لق دلوا قسام بواک ندنفرط

 هنذ رطرادرس لب >روصنمرکسع قعلوارالوا بوکاتش ترش نوچ لیا مورر سد
 راد رتفدشاب نیغلوا جاتحم هما دف هدایز کشر ا هبلح هاکنم عا یرکسع لیامورراپ دلکج
 یودروآ نیرکش لبا مورهل هننزخ بونلقهایگهمیع لا یا مور هياتم ا دج هداز یکم
 ولخوا هامه ردنلق لث دود ن امرق ن جوت ةنق تا هنقفدلوا رومآم ہللا لامصیا
 هلیعمط ثمروتکهلا ید هلکاب نخور لوا ندلانقو برح لا هداز یک | بو دیا
 فطء هب ەرقا امهتیاج ن هنزخ قجلواریبخەداز ییکعآ ندنکودنیا قیرط مطقزاهتنآ

 ننزرقط كابغمردالویناج نا لام لای دی لاصب نا درسیرکسعوهنیزخ بوی نانه
 وزو هد دیمک نکر ولکه تلود نیس حس دن كبر دیجسی# ندنفرط لکد که قجرازای
 نون لذا بول هغر قران فا سحشابییاتسوب بوش ود لخ اد ها دود
 هدر وضح هاش دا لانرب یم رکد كرو زم همی دروتک« هبهنطاسلارادبولآهبهغرذق اروم
 3 بونلوا |وُضعیول+ رجهلنرلکدیدر دکرس ناه فدک اتو وزنعم هزاع علق دلراو

 اض



 ایل شزقیلا لو اتسا كبردیح بولبر دنوک هبودنکل | ناما طخ یساختک
 یرغوط لنیکنزا نوعا كلمروتکبهدازدالوبئاح هل هضرداف هس یاب یعاتسوپ بب 9 ِ

 یرخزن | بولوا هداتفا هنمادومک تلیولغواردنلق هدا لواههاز دال ومناحلق دنل وا لاسرا

 ین بوی ماه ا اناب كللکن دنس ززو ا نو زم تمدخ یشابع اسود هلکمر

 یلغوادالومنااق E نکرزکلنسللاوح هور یوقیج ندهقر دا رایت سوت ول

 هلیناماظحراپ دلک تار نکرولک هلمعابتا صوصخ شع رارفندنلا ولغوآردنلقیخد

 بوس هبهغ ردد عمو راد در دنا هلحاس فاع نودیالایقتسا نوراووتسراو یساد | نیک

 e نهب یهاشنس وفعو لصاو هیولاطاسرصق" هاکشدب هدناضمر زخاوآ

 یدرر وباوحو لآ يسه نوراو ها هروح نوکر ھ بولاق لیناطاس ع ایردق

 نامزلوا یدنتشاوا هاسدأب د برقم ہت اخدارمرصع هک اقس E شاترفو

 ها دزد قال هنمادح نمامه مرح هال وار قص لفط

 كن هرگصندرارقر دق هنسرب نکلی دلر نوک للحرس بولپ رو لمد کی راو ولا

 گ دعاو و طه هیأت ء ر بولک هرو طظ ید رک تیصاخنالوا لیکن ربوض هینساضتقمیس هیدر

دودنک تار من هک | ی لرص)هنس ا اطلوق و
 1 ا اون ز

 نالوا هددارغ اب هل حس هطفاح یدحرس سورگنا بود ارف نر کدادارم لتقل باول
 تس ارحو ریز سریال یر ای یدلکههناب كاسا : لعهداز شاه و

 RS E هک كات اف با هدارغلپ ۳۳ زوص

 3 لورم زنا ازج و لوتقمولخواد اوین هلکم تراس هاب اع ومنا

 هور نوح |قلماق قم ماف  لنرفص نویز م هنس هزاتسارد لا س نبا لاوحا "همقنرکد دیدنلق

 یدلوا مقم ننرادصتلاکو ماقم بونلوا توعداسان فطصم نالوا لنسهطفاحم

 ربص«بولک هل هغر دفا ود انسا نمس>لنچ لوزعم ندرصم نرتماع كرخألا عیرو

 هنمان کیر لک ت رودو كم یپپنوا نالوا ع هر هلایا زاشساد دحر صم "یلاوو یتسهسز ر

 هر هناا نس هل راب دیا ف رص هر هامل ا ن دیو هرات یتش زما هجورهکرا هنسک

 كيحر بولواررقمینرازو تاناتس اب نسح لبلوالایذاجویدرونک هلباتاب نسحرورم

 یعترادرس هیفسوریاتساب نسخ شاقن ذر نوا کان امعت هاو ی دلی تاوولنز وقط

 گر و رم هامیدلر دوکه را هغر دق تارفن را ذقمرویشاب نامکس لثزوقط نوا یونلوا
 ناکرا هلک کر رخ شحوم قلعتم هن دسافم بقا ندنفرط هسور كنز کس یقرکو

 نویس هطفاح هسورړراڼنلوا فرصتم هکلرد "هماع نونلوا توعد هب رواسم تلود -

 هكەمكىزا اسا  دوادرزو بویلرو دص نام ربا تلاش !بوراو هثناب :رادرسوهخ انالب ۱

 تاکر ندت E ۱ رد نیلوارومام هرغسو یدک < نادکسااشا . رضحو

 نام رف نوگز امر د رکولهبچ يسهل عمل اموللاع ید رانلواروم ام نته لخ ل ۾ هامه

 للاوسویدلوا ذب دصتن نکل یدلوا تکر سرب ترق هما هفت یعموو یارو دص
 نارفالا ردأتهده رضاع رعذسکاخا لج ۱ طتفاحوش ابیاغوطن دنور داش وکی یکبای مرکب

ey 



 جم زن بوش باش زوی ږیا ساوا للان هنس قبر تل حام لدل وا نارق الا
 شاخ مرق ین وک تا نوا كن لعقلایذ ناغرات ان سولحب یدلوا نادومف هنوپاک اسا

 یس[ س دملواهبجوت ندنهرطهزا سا یا 4 نشم ون " لغوا بودیاتافویا ارکیزاغ

 ۱ قید زووا هی دنسم قانا اس القتسمی ولت 1 هنس مرا ی راغاك نرد هدردقیصو

 یش تنا دحروزم لکدلک هتلودرد هلیارضحو ضرعلنوکج وا ندنف رطابردیرهخ
 یل د یلالح اقباس بویلک شوخ هتنطاس بنام کوبی تکرح یلوضف الیییص

 ترودةحاص)لنراصح یبا موراروفغمبولک بت هب هناتسا هرکص ن دق ںلواراب هنسح
 هیحوت اکا قان ح فعلا رامتخاو نسا یارک تمالس نالواس وز واج ند دص ٠

 یر ترکی هیځ | یذبونلوا بصن یاقلاق یارکدح نالوا هل اسب و بونلوا

 ندندناح هرف ة یارک رع یاغل قو ر یارکتمالس هرکی وسواس دنوک

 كنو قلباخ هلياوج یرضحو ضرع ندمک هنلودرد نا نحو راد دنلوالاسرا
 عافتسا یکودلیا هجو هبارک تمالسموقرم یسع قلناخ نکیا هنراطتایب رسم را

 , .تعرع هزلودرد ورک هلبآیارکر غس یردار نآ لوا ها دصق ناج سیل هلکمت |

 طابتحا ندر وب زم لافتحا لک د سرا هنامرکقآ بوک نیوصیز وا یدلیانیهدن
 هزنراکدتا فاصم بولکتسا رالماغ دیار ک دخت ی اقل ناب ردنوک ندنفرط هرو ن زوم

 ندنلاخ فثاح بوروا هت اجور لایارکرهسیردار ویدنکبولوا ةلنکار یابثا
 بوراودیزق دی راپدنلو لتقلنلا یار ؟د ےل یسکیا هرکی رقدلاص کاخ یو رکو

 هدهاتشم قوقع تراما لنلاح *دصان تامارکد جت هرکمصت دک شیارارق لنراماقمهلدا ناخ

 رارف هلبا یارکلیهاسیردارب بولوا هبخ كم ریادصق لتقیا یارکتمالس ها
 ' نالواهناخ شیخ كيارکد جروب رم لنامز زآ اپ دلواراب داو آنراتب الو سرج بودی
 لتقلاب لناقلارشب هرخالاب و نارذک هلا تنو الب یر بودیار وهطی از زاح اد رده

 تمالسلعبر دکرکهسنلوارکد مک د یدلوا نارسخو بیسا ضرع ین دیدنکهس او

 ستخوت کدو مدارک نسح ي دلو ناخ یارک بنا هنر بولوا توف یخ د یارک
 نادوبقرا هدازهجاوخ هدانا لوا هدق لنلوا عاټسا کودلبا طبض یتاناخیلوضف یارک
 تمالسیوسروک اور یتغاناح كشفوا بوق نفتی سا .دجا طنفاحیامر و ارد

 نورد فاص یدنفاهللا ص یتفم اب لب اقا هه اتسداب دیر زاوقش ناو نامی
 وان اف ارک تمالسر دکر ک ابا ىلغوا كبار ؟یناغ هلفما دل هنلاقمگكى هداز لا هلغلوا

 .  نکلیدب)شاپوس مالکدچ هب یهاتسداب بانج بودیا لاف و لیقرف اوویدزاعارغوآ
 نودیآ طیض عازالب د اف دراو هیرقهلثا یاب رهکنتساح ندملع "۸ هتعیار کت مال

 نت تد اا مدع هدرا دنت 9 یار تماقیس هب. یدنفا هلا مص هاش داپ کد لکی رخ

 ˆ لج هداز هجاودت اود یدننات تباصا هانساقلاو یدتآ لو رعم ندآو تفر دص بودیا

 ار اتفآبصنم نامز هند درکصند ه هد بودا مالس الا عش شیدنفا

 eee ره تلود نامعا نالوا ت تنطلسسح را شنسمکردوب ال یدلوا اد

 هتلود



 عالطااوحا لات یشودنک اذن ساب نا یواش
EY 1 ۱یرمارءاقتقا هوهغ تاظ وعام رانملوا غللام 

 1 راهنما اقلا هات دارت اج 

 ناس یک یرکینزافرظ یررضو متو رور: كاصوصد یراق لواراشتسمو
 بانج ضورعم هلن ین الاتح | یبراکفا ج اتوب در دیا باوضتسا ین انعمو لقیاهضتقمو
 تیشع هللا بلس یر بغ لاوقاو بهاد هفرطر هل ادرج مج و " نامرب البارز ربا ناطاس

 یلارق هل مط ص رب نحوه اتس ابل دصاف ندمآ ردراور و ذح نوح ینقلغلوا تلاطهتولطم

 کما اخر قلقسود ناکاک هلا صواخو تقا دصرا ظا بورد وکیل ا هتلودرد نومغد و

 نفر صد تک مرزوا یو رنلوا طرش هد همان دع ناب و لنرصعثلاث ناخ ر ع ناطر

 راکب لدفرط هتوا بوین و اض رعت ندنفرط ینا م رقو ندفرطوبهلحو ربه] ب نالوا

 لارقیژریسا نانلا لنمایا ت رتف ام دقمور هی | ضرعت هفرطورب يخدیسابقسا ینازقو
 ماست هنسپمدآ لار یدیررسا نالوا ذخا ندهرفکلمناموب ورود وکبودبآ شفت

 یرلنداعرلکهلروهن اخرا اترا هری و هدر یراق دنلود یو سرر هیلتسا ند هرقوار دراو هنلوا

 بوسارغوا هنثبالو هلق ںنلوا نامرف نوچ ارغس هبناحرب رات اتو ناخ هلو هلداینقو

 نامرف لکدتیا بلطدا دما ندناخ بول وایلوتسم نشد هنیرزالارق و هل دکن درر
 هینلوا شرعت هقلپالو هل ندنس هفت اط قالفاو نادغب هیلا تتواسعم هسیارولوا

 یربغ ن دنر جات ب اج یکیایرارادجابو یرانیما هلکسا یراکد نامرک او هرتسلس

 ربسا اتواتاب كاران دیک بولکندو رب رک او ند تو ارک ا بوس وووف هنفبالو هلرب هنسک

 گلرکن دشمورغ یراکدر ونکبب ور و كرکنزوا نواق ی رانکرزب هغبلا ندنرللا سیار وغلب

 هلعاوا ماغ یرومت بواوا ؟یرابعثكتسو رغوانالسرا نالوایراج نفر ط هل کل هما

 ایعلا گنمب نمر دشلوارداتم نب امد طح نوتا قمالوا جار هد هس ورع علام در نم

 تك صالح بولا نو اص لبا هنا یر بسا یراناکرزاب لار ق هلکه عونتم هعتماو شو رغ
 چ رضت دید هینوا تاطندفرطلواخدیرانلوا نالسماما هلوامنامرایضات کد تسا

 وکی هر کب ثادنل الا سر یس هنس یلا نوا كيب تولوا نوب امه لوبقم هلجراط رع نانلوا
 بنس هنس مياقویدلوا ترم لا دجو مازودقعنمحالسو ملص تننیاو یدلروهماندهع

 بوگ اتش تلوض نوچ لغوار دنلق لاین ساب تاب دارم ظحارادرس هجوت فل اور شع
 لننیباموبق لزقهنا یسونق هسوقناب بورقح ندملح نغانواأتس اب دارمیدتسرپ ارا مایا

 بوک مالتسا رکن ن دنناوج فار اطا وراب دقحەرشط هلا لابقاوز عامر ع "هرغ ناروق

 نامرشو یلوط ان یار فقول لعضوم لوا كد سرخ آوا گر فص هام هاو ا مج لهاکنیجا

 . یدژر دیا تزاغیباعرو كلام بور دلت ق اجرا لالجرا مان وک فوم كولم لار ارد

 کوی دل لتق نکب ورو بصنم هنیکبوروتکهل لقب رطرر یوانبراعتر فراق
 مداهتشو ھه طخ بواواوس ادتقم كن هلجولغوادالوبنامایقشارساما یدردرهق هنر یر

 رالناف قحا بولوا ناشیرپنابلالج قرف یاو البوب یل اح كنا یدر دیا یتساوعد تو
 چ هتنززوآ یسکباوبیرابزازو یل الج اس ی دیش اف دبغس هرق مبا اکاواتسا دعولغوا
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For: ولخواردنلف هداشاوب وزا دشاداسف یک ب ورک ٹر ا داسینغمو سوز یناتتسرب بولوا 
 بودا و لا مچ هداب ژندکسزون .NL رقوداضتعا هل ایقتسا نالوا لب

 نکودیاهدوصوب هيس هطح المثل هر دسر الا هنیزخو قمروا ناوی كن هداز یکم
 نانلوپ ۱رضاح ندنلوقوبفو ندیرچ رګ هکب وہ فقوت هجلوا عج رکسعلق ںلاربخراد رسم

 قو لق داوا لصاوهنسبلاوح شرم بوقلاقن دبلح لوألا عی ر" هرغ هلن ارکسع
 یدلوا عام هبودر وابولک هل کس 1 نا ندرکتسع نالوا رومأم هلا

 بوس نیر لر دراسهکد گكواسلاپ بعص لوا بوک بوت اب رسح هسرزوا نوک جر مب ورو

 و نگو والماس ن لاس ریما لغ :وآ ثكفسمب نم لغوا فیس الق دوفهنغالنادنوسکوک

 ودنلف اکبوب یدلوا عام هیودزوا بوک ن دنفرط سولپار طهلنارکشارا دقمرب ندنعباوت

 لی حسرت ناو هل ونک بو دما ندهن زخو دیو

 وتو هربصق یر دلابو زادیرگنویسول دراغآطویربب ندحاغا ود و کور دیحروکو

 ایل السرا دمانیرخو دجا ز زواق ٹسو دارمرذاکو نیسحز الو ی سمرا دقآ یٰلزو رکو دج | هسوکو
 قسرزویلهجوق هبسنارولو| مز تصرف رگآزرراو هنرزوآاتماب دا رمهتملا بو دیا نواشمه
 او یو طانار ابد بوم ,زکبیرهپ دوب رع دیعسواب دیدزر ابا طمبض یس ورت ندرا لس

 تک یدردآطخ تم و ویو هک یرنوطهفرط فسرولک« هزعرزوارادرس ج و

 اس هنیرزوآ یتش مان شواچ صلی جاوید للاکیزرورغا ریز رای دا رابشعا هشزوتس
 ردنلق یدمشملوب رفظ بوی وا دمغم اب نایر دیوکن دنلزتم هنر ال نزوا یغودنلوارکو
 تب ضوعوبد| ]نکس رزوا گرا درس هجوق ]نایاب لا هلکمس بور دنوک بوتکماکالغوا

 رطس نوجآ قلوا مولعم كردو یسهصالخ كناھرت یودزابلنم ا كيوتکمو یدلپا
 هیلعتم ناس اع نکس دهعورکنا هننفر دمولعم هلاع مس لکرس نا ونعلا دعب یدنلوا

 بوروحزو ندنرانعاط هلفلةهشیپ ییافجو روجهلاعبو را هلاک یر ر ورغهلغل وا
 نالا واسه ینرللا ناخوراصو ف داوا ه دالا كر یلخرالا

 هدزکدلک, هنر (ثس ان و3 ب ولوا هدأز امونف او a كدب ود ها راهش مانغب یار

 بولپراو هنرزوا ی دنامق هبهعلق بونلویدوجوم نناات ااتسانزاقفلاوذیلد یسیکب رلکب نامرُ

 نانگ لا هخاک هنآو ك دلا لوز هن امرف بوحوک لعب یدنلوا ت تراخهامغ فاکاهفارطا
 2 هعتووا تمدن یو كشك رس بولا دیما مطق هجو نم ندنف ر

 یلاعت قحردقرر كلباورفرس هچ دلوا هن ناج بو دیا ديما عطق ن دنفرطول ناف دعب نم

 بودی فرطر نوت رو هود لوا هلبارارو ال درا لکرک ر ايش: نالوا ەدرغإب هسرولوانیعم
 : مز دوخ هسرولوا تان؛جوق تصر فرك اردراوڭمر دت تغارفهیول نام نسورب ندرادکسا

  لصم هللا لغوا ردنلق نوح ردمق که نامه یی دلوانانس ادهدرللدراشدآ زفکودنیا

 مر ونک هر را یس یکن راو یدلوا يوم كرادرس یتیدلوا داګا دندی وام

 لودق هلمطرش تلمه که رفس یندرو زم شواس یدرو نغامنس لر هواچ لصم نوچا

 هد عو هکرو نت نامرقهرکصن نوک ارو یدرتسوک بل عاسم ند هاسدانبودیا

 یدردوک



 م هم . یکیدلب نیرط مزع هلیصقرو دنکب وقج ندملح كرادرس هکتوجولغوار دنلقیدر نوک
 ۳ زار ق هدو هرب هد د زدراومه ان راتفک هل روص مراشنساهلا را دسفم نآل وا شنای یں شما

  شکچ درو طغ لبلس دون دیلوفوبق قنا بویلوارکشل ںننایرادرسالاع هکردوو
 ترج هکردوب تساصمرد هاو دنک هناغرتفدو هښرخ لج كلذ ممرد راشلوا فعصا
 هلا تصرف ور هزتسوکعاعشوح هلواداپ كد هتمابق ور نوا ښو دروا بوزتس وک ت د الجو
 هداس وراوس كس یرکپ یه القو نیر کشل هم رد دت ءوس وبرر وتک هلا ی, هزاعادحو دن ری

 نیز هب وا نارتو كرن و دی نیک | كوکی رغوط هن اتسبلا ن دنامرق بوروس هليا هدازمرح
 تمعج وقل ندشهرم درا درسوا دلک س رقهنغالن ابنوسکو ک گر لبا تراه

 رادسغم نالوا مچ هنتساپ ولغوا ردنلقیدبا شم ردنوگراسوس ام رطابقتا

 كوك بومل وتسراف یرادودس دنزغای درد نسکو ک, بولکهلایتثس ردق كسب یرذب

 هنکراد كنحرادرس لقدنل ار یخ ندش اسا كراس ومساج ناک: یراقدل وا لانسادورس

 یزذآ درد ناق هفاسم قانوتترود هغلقح هار ندیزغا  دنبردزونه بویلتساپ
 نک ں نیا بام | كار دنوکراپ رجب زاد نفت كواب جاقرب نوچ اوانوس لا بولک مدقم
 مون نوک ج > وا ل عنسا هجو رپ یدیشنل وا لیبع) ەليا اب روجر دقزون وااغایربپ ید

 عير لار ات واودنک ك مرک ارادرسوزاد دیو هسزوب ابو وشدرا شرد لوا هدائلغإا

 دهننماد نالو عتنمهی رګ كەت لوا ییلوقومف راسو ئ ر + ودیا ست هنس هورذ

CO GEهيا ردع نالوالصتم هننماد راک كن هتشد ل وا ندراسد تاچ  

 یرچکب بوسک قدنشی)ربنالوامزالورایدوق هب هتشپ یارو لر تاوودرواورادردزوق
 ی مزاضوب ا شرد روک ب توبا راغل هلا مج نانلوا رکذ ییدامقتسا روپج یدرکدسرتم

 رکسءوراب نت تد وراملن و یرهکب نالوا هد هطف اع نراك دتسا قلا

 یوفص برا C3 درانآ بو ابن نغودلوا ررقمكنح ثمر وک » راکرادت هسر رو ثكمالسا

 نلدح ره هد روس تآ زا نا دیمرایج خرچ بودیات رج هياط اقمهراقج اورا دنا

 كنج ندتفرطرا درس هلفلوا ین وکی درود یرکپكرخالا مرو اثلثلاموب نوکلوادک

 یتدرانا جم بیا مجم "هنلوقراپ رصمالوایرلبج هخرح یلالجیییا م٣ قمافلوا

 امارایدر وس كد هر نالوا لصاف ین رکسع نیبام نیراکو اب یل الچ بو دیا هلداقم و هعفا رم
 یرکشلر ص ێا نن روکە راز وک ك نع الم لوا بول وا هد هتشپ مالسارکسع ماعم

 هل راهعوجم ته بو دیارومصتر درلزا نامه مالسارکشلن الوا یوم رادرسیعلوا

 بو دیا قوفص بیترت هرسدمو هنجم خد رطعا رادرس0نرلکدتنا هلج بودر و هبارگ

 هنیناج هن یری ندج افاودیعسهرف لکدیروب لمس دنن امهیارگت ندهتشپ یالاب
 وی طه ب رح بودی موجه هن اج هرسیم هل الیذ اشرامکرت اسولغواردنلقو

 ۳ هاش رفط هام 4 هرم ندرکسع هنج لحم لوا یدلوا

 ژاغاو لابتقسا شساقفر هلبا یون مرد ۳ ۴ نام كرادرسواتساپ دجا شاخ

 هرمز ند هرسیم باجورار درو چ نیرازو كنیم الم ها تسد برض بو دل اتقو برح
2 



Tep ِ۱ دستت دل یخ رکشل ]سوار طو نارادساس  

 یدارم كنملالج لخ لوای دلپا نیس : تام رم هکراب دنا هبراشرب بوب لوثر اق یولغوا

 نرناب رجب نجوا النادرسوبمف یو یا كعشود هنیناجقلرغا هد هتشد یارو هل ةیرطوب
 لبا كنتى ران دیا دمصق ماض* او قس یا قار هد هتشد نماد یدر دوکه وصلوا مو رکو

 ۱ ر تعیقرمندبن ارد ی دیار اشمک ندشس ابو ناجنیعالماماراپ دادر ندزراموهوم دصقم

 عائد دص ما دقا هنک ابر هی هلتاقم نا هبجراخ تالج یکهیرورم حراوشو ماضفاو مووی ر خا
 نکبا ن نلاواتباسبوروسورلپا مدق جاق رب أنع کاپ نارکب نالوا كنارړز مطعارادرس

 نیو تاکو رانا ھچک لتراکنج برغو قرشو لصاو هیودنکن دنفرط خیاشم "هزعاضعج
 هرکج وا هیا دا تناع بو دیا لس یان 2 دنمغیت نالوا لصاحیسلهاشه ترصنو

 موجهعفد رکاسع هرمز كع دیآتراشد هلا ت E اسا ەم ااا رکشلو تراثا

 هاکود وال والن راکدشا موجر "هناشنیناغب نیط ابتلا كنحتالآ ۳ سو كنق و

 هفرطور ندا بو ږی دو٭ هب رکب اعم هباتشپ یاب ی دابرچکبنالواروم ام ەنلنفح برم

 لا" زتم یر ایا كترلكر وكه بغاط ۶ هقب ؛اط لوانراق دلوان ر تفص لمس هارد

 نوجا ثابکزسهکبدب ودا دص ر لنا كنامقتسار NTE ووهشهوات دن و طه مارف بولوآ

 عاط ییاتساب راقفلاوذ هد هرکسع ناهرق بوب | دلا ی رس هلبا هامحاتساب .دارمزسر دیا تلنح

 میس رخو هل د یدر دنامغب :یرکب را رداخ هملکلاب بورد وکه زکه اکودروا كزسن دنلوب

 قزیشد وی وار اد رادرس ینوک یک ندکنج مو یدلو ازا تعاد لار دق دلوا عوم مو

 شافهرق روو فیس نا نیسحربم بودیارکسعرسیا ساب : نیسح یسکب رکن بلخ بی بوق

 انس نامع ی کت اج یسک راک ساو سوه رار <شلهيطالمو سوابار طیناساب نچأ

 ` یوق نارو یرکشل ماشةماعوار ہا لوزعم هجنرواشماردجش یل هفک و

 ۱ هلج هسدا ادعا یدلرادرمان هنییقعت كنیلالج ها |دمانراوس كس نوا ندر کمپ عزا و

 نوعرهزو دنکی دیاراشلوا نابوب هللا ناج لوگو نادرکرس هدرا رکبو غار نیر اهاکتس وراپ
 کارو هدزابرکشل لوا اباعریرا لدا هسیراپدارغوا هیدبحان نقره لغ لوا نوغروط یر لئاو
 نابقتا ناج# و هتسکشس اپ یراق دلو یخ درامقعمراپ دلوا لوغشم هغ مرهق بوت وط نالوا

 ه راک شا لکن ةبقعر لنسیلاوحدروبیاب هلیرارف طعم گر لا نانو فیس معلم
CCR Gs eمزه بودبآ یدهنار ی  

 هدأس , یزنکاراب دنیا اتش هګ درا قمر” روق ناج بوغارب ؛ جد نر هداوز هزودازو ::بولوآ

 یااق نعلوافلع اف و شرق رتو بفات راک لغلاف ەداس نرقاروتابو

 نارکبقعرایدلوا نازی رک ا ادا شاپ ن دنلوب مورشرا هلا تقشمزآزه فیس
 لس فس ۸ق بو دب اںیزعتودنو لتفن راق دوو تقعل هر ود یراثآ ید

 هنوکوما بوقبج هناور قرا هسبالیذاح لوارایذن وق هیلوح لوا بی دارصصب
 شوخ ؟لعاق الوا لتراکدر دل ن راک لک ناک اعلا هتسالزقءاشسراپ دوخ لح دهن اخ
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 ا رکموثس ملقم هتک و كرس ر هد ی یو اه نوجت ههادسداب

 یدصتهیاوصات باوا كنار ذعضب ید رانا نکدیدر ولوا مور رکسم تارح

 لاح باسا نیغ وا نانا 5 هونرلدمصاع "دمصانیرللاعفا ث>ابق ولاع تمان

 باح دعا ساتسا و ئارز را راش وشک شیره صڈ نیا نیت ساو مالعا ھا نر

 نوگ رم فلک لک لکوهخ لوبقن لات اهلمطرشس قاواشابلرف هشیف سامی

 قعامهلخلوا جام ها تیاوغورفکمالو هم با تیتوعلم بوزتس وک ءاسم فیوسالپ
 هنس سوم تالامرز ویرشڊکیا ورز یتشکیرادقمكي کیا لو لذراق دلوا موق

 رای دلوا ق دص ام هم وفم ی “ali رکو ندمسغ باج بو دیا تیئشنو ن قدروا

 قومح بول وا زا رفا اف 1: ناوسو هبرصف هرکصند | نما کی زا در

 لواو یدلیا شیاسآ هدارخ لوا ر دق نوکنوا هجاکر ابقعمو لوزن دار مانیساوآ
 ااغ كنىقسمان لب وطن ییطصماس ار هداژ هلافحب واک زا ندداد ةد علاعوض وم

 ی راتو یربندار هدر هزنقو لوا رلددروتکراپ وتکمرعشم ی رج تو کو دلا مفد یس هننف

 خخوسو هرکناالوا ر ابره ی دپ وہی دلو ۱ تلقح امار دارم نابزاغ رورس جرا ردشع 3

 نوفیدلق هد النا بوس ز» دم 85 نآ ری یدلبا نراک نندالومناحیرخآ

 ی دبدیزامرب یدلکرد درب هلوا ر کلب ,لوا بول وط ندقح احرزراباز رورو بش راهطآ
 د لیوط دار برادر رای" ۱۷ هنس رادرس یر دنلو نبایدص نعرا

 ام قبو ودیا قارو "واننا یخدنوک ار لقدلراو 9 هتاونسنوقلاق ندنساوآ ی قوبح

 كل 6 لاسح یسادقلو نوجم یسادنرف ك دو لدوط ناو بز هدادقب ۳

 یر نسهعقوولشوا ردنلقبودیاب نر انسالاوح یره قالا یالاتعم :

 ییابضوا رق یراقدآرغوآ لن ززوآ شو ترا یفارطا یرپشوق بوقلاق العم

 قونوق مولغواردن 5 کا رد ترض م لاصرا هلا نالا یراق دلءو تر اک

 عش کو دیا ںزوا نک مج هینمقع ولخ وار دنلق نقدا رغوا هنسیلاوح تاقوت هلت دصق

 ناغاپ اه رادرآتاذلااب تروشلا دعبراعس رغظرادرس یک یغودلوالصاو ںادرس
 توو قبلا هلبااشناپ قایراد رفد لن سار رس اویس اکو درا هل هل ابو هاکت ورا ب بو ږیا تع زم

 ارماواغزورام بادراویرج بز زا دزآ گنفتوایآ هدابژ ندکسید :اهابسو یساغایرعکپ

 نابیاسبوملر وتکر داحالصا بویلغابءع تل هتفهررم
 مارداو کرج ثلحوکررب ۳

 نوک ین رابدرکهلوپ یس ەكى كب :نواكنملو الا یذاجبومل و اغتک ا هم هلو قم مو

 نسخ و یافربپ هلننتساب .ناسقطرادرسراپ ییا مزد رالصا بویر

 شاک یذدجوک هعفد هجن یوتاب رادقمر لاثم كرم تیم بوش ن دم" مک هلفلوا

 بولغ مان قر ثراصح هرقل كىلى در مکه« :يولواراو س هبا ت رغ هن ید زر یا

 یر“ بوت ان یک کی دل رخ علق شورا سفذسا یراکد نک بنا هنمورکم هورک

 بواد وڪ نرل ل واس رادنوُو زو جا كشر د مان کودک نسحهرف بوجوک

 ی gr مر دق كی ییآ لقدنلوا لوز هلام یراق دلت كنايقشما



 هلو اغ بوجوکی ی درادرع بقعرد یدلرفوک ی تالاب ۳91
 نوچ یدیاالثلا مو نوک فج وا یمرکب كنیلو الا یذامج هکیداک نکو دک نس>هرق
 نیراراهمور ا طق لفاغندنراعلیا كرا درس ب وروط ن دښار حایبصلالعیت دابقسا
 نت ی اکر ب ورک نرد یراپ الا ایلادپ نالءارشح مدقمهاک ان کلر باک

 هو رم کیا كغاط وار تا ثٿ راش هکتجمواپ رل وق وقد در نیا ووشو و

 ۳ ۳ و قد تو ۱2 عرب کمد لج یارب یدروطهدر هز دا ی اول |بوکود

 هک دبد( نوط ید یسول ۱ یک نم یژتک وی دلغاط هراذال بوازوب

 £4 ۷ 1 1 رو بوش ود ناپدا هار ب وکود یهاکش وراببوملاتیرلل أع نارق 0

 عمطرانلوا هدورلدآن رگنشفلوا هما فوت ها وأمام ادعا تیره بویلوا دیقم هک

 هورک تین اق یل ۳ ڭكنح لحم تاراق دشداب : هیانغ ل ام یراق دقاو ان ابقتسا لا ماح

 هلکنحو بو ]وا ]وا كن هدانز ندیکلوا لنت راک دنا موی لو ابقتسا

 ی کس نلعّسود دي ابروح ییارو اغا اب یقطمصمی ک اعهندآ

eیاد )رس هد وا اراپ دیا عوجروریکران و ود بوس ر لء اه درفت ایا لىلچىساغاىر  

Teهح) افت مالسار کس عراد للبارارف بوممنونکتفاط ةمغان دف رف نوک  

a4ا 2۶ مان ت ارولکب ورفح ندنجما فنی رد مافلاب یھ ورا  

 هلل فیس برض بویلوژ راو ند هاج تارغراپ دنود هکنجرارکت بول وا ناشر هیار ګګ
 یایذلو اناش روا تنکار بو "و ط نادا توس نیراتع ره کور دعت ن مک ردود لز 1

 اات هنر یرللاقت او لاجا هراب رنک ول وانایوب هنہل وول وا ردنلق قوس یاب ۳

ک جوا تازغںار دایدلوا ا
ادرسو بیقعت ی رایرار 9 و

 ۱ تارتسا یدر

 :یدیلرونلوالتقناماالب هلن راکد روک ن ایکس دعا با بمق هد بو دی ارال وا عا

 .گآ رب دح خوب یدلوار هلق ندنراثاب وژهتشپ نور هتشک امقتأ هدروب رهیاز م

 هن ای مزکارادرس ب وقل اق ند ماو سر ادرس یودروا بوایر طی اهیسا ین یر
 یلنیلوالایذاج هامندلح لوار و رسم وب اب رفطر وقو رادرسیدنلوا نام یفهکلک

كنحوا كىنوخالاى ذاجبیدج وکی وکی ب یرکو
 ۱ :مانولقادصس ر لزم هدروسأ 

 يواک لج لوا ځد ن وامه یو دروا هی تاب قاب نقدنلوا مارآ نوک ج اتو و لوزتهل م
 النب رفدروس ادر وج وا تاب روطوالنآ نوک حوارا دلوا قالم

 قحامةیو درو لعءضوملوا پواکرکسعوارما ندیک هبیقعت بو دال وز هنساوارون
 هژروالد وارمار اپ دغب کر اغاطنادرس هاکشبب ی هعوطقم سو ر یراک ورو تکو رای دلوا
 گلنرخ الا یذاجهامیدنل وا راتباعر هل ارابقرت و تاماعنا هرکس ءور اتما م ارم لع

 ابال آ مع هلبا تراز و طنط بو اک اش اب حو ہن یمیلاورکیاید نآشپذرب زو لنقص

 راک هف وج لرق یناصیزادن |كنفتر فن كسب یدلوا قام هب ودر وا بو زتسوک

 یسول (ردق لب شوول همت هايس ییدرهنزو ویشو وەک یراص ی ! امکسرفنز ومسلو

 عننا نابیاسرا درس یدیا كرکی لو هدرهکرعم بولک, ندلوا نکن هنم]رایدرتسوکب یالآ

 هلمتسا
 ۳ مال



 نسو رار درس بوت اص هبج رفا و هام ردقرپ یدلبآ رمض نی الا ندنرزوا ےل ہکس ا
 لب م دق ترود ید اشا دارم لقدرا و نقر بونا ند و یا قوار لک لک

 تافنلام زادص یرازو ضرع ید رادرسیدیوا ینغاب ات بوکو جز داش اپ ح و عت ب وراو

 رکب دلکش وخ بوروطو اونا ز مهو یدروتوکهغانوا بوشم اب ندنلاو ی دی وا ننلا بوزتسوک
 هلوار و دعم زور یدلیآ سوپ نیمز بوروط هغابااساب :حوصت كم دلوغوا

 یریا هنذص ابهزکلک م کر ادرس ك ± د ك دلک یک ب ودیاروصق لنکرحردقوچ زمهاک
 ق هبا قو راسعی رغ ندن الوا لقالشف هدزغاب دوخ مز لمکمر د رکسع هلل دما

 هژب دارم ندکملکزکب دیا نیب یدیالکد لبعب 'هفاسم یبیام بلح هلار کی رای درکبدتشا
 ب واکس قسلوا مزپپنه بولوا لاح ر یکسعایرد ههاتسداب لکدهز تناهاهسیا تناها

 یوقربنکبا فیعض مالسارکسعهسل دبا یوتفزکپ دیا یر داق ههباقمهطاولغوار دښلق
 باوجالصااتساب حو صن هرز وس واکد وب راریدهز ك es نسخ
 ةی هسگ نور نی دارم ندعجب یابکسو مولشوا 3 هردص یدلپا هغاتساش اب تویموو

 زاب د جاق بوو# نیراتمعن یلو یدلوارداق بن ولغوا د الوبناع لا نابکس كيب یلا نوازلواراپ
 هنغو دلوا دره ر هلرلوطاناهنمان نایکسپی ییا ردزکمولعم هسدا یلا وحا یلیولغ وا ردنلق

 نس نالبک ب ویموق نکناب ی ابکسوراهشز كق دزاو کاپ دقو یساضر هازمهاشسداب

 نسر رن و دیبحاس و وط ریز ەھاشداب تارا تلا

 اک ناو یکیا لاهی ی دنیا تحصد فا وود د رسرداف همن بگ سارا نام رفگالنفبوردیوک

 و یدلوارضاحهماعط بوک هط | ایا دع میطج هن هدنتقوی دنکیا اش اب حومصت یدردیک
 ندمطاراد رس باہ لنس هعقوولغواد الوبنایاعاس ی دتکه لدار اع شم هنبانتقوو سناب
 بیاپر دوک ماکحاو باکم هلباتادبک ا قلعتمهتعراسمهیاتساب حوصنهبلاراشم

 نایب ید هعفدوب دعام ندنغب دلوارضاعنکغو هفاسم دعب انتی كبلح هل ارکیر اب دو
 وادمانرادرس ظوعام یسلوا تسابس هرییطهءاش هنسکو دنا یخارت ندروضح هبو تالاا

 ۰ ها را دم تبس بروي هحاسم نیغ واروح4 4 ندتنطلس باح ه دص وصخ واما ی دیا

 روهشم هلک# دز واناخ دارم شا واو وشن هدرا د لوا هب امور م لع وراپ دلوا عالام
 یرږواشاب ىلع نشاوب نمان یب رلکب شلو ا فرصتمهنتلابا نو زپنطیسیر هک ضهت حوا ۱

 لواو لاعروہشم مهمان كس نجرلا دبع ند هیول ءا :ارما یخ دیو واتساب د ینطصم كل ذکی حو

 لنتس روج ههللادابعو مد كغسو لام بلا طا ندرابلالج نکو لسو ٽکرح هدارافد
 یذاجوی دننوا اف هلتسامسرشساس رولیروتک هلا هلقترطرر ؛خدیواایب دل سم یک هیوز 9

 یسلاو لا موروهلب رکسع یلابااشاب راقفلاوذ یسلاو نامرق ینوکی ب در یر طب كنب .رخالا

 داب دلو ام هو دروا بواکو تکر رح ندنفرطهرفن هلا هن رخو هلدرک شل یلایا هداز یی"

 اماییل لاح الغا یر ل وار ر خم ہنر طم نوجا یرار بصق لتعرا سو خد یسکباهحزکا

 RENO ARE نو وکرت رادمانرادرس
 هنلاراشهرز و اتاپ دار اا ی ۳ یدع |ضرعت هریک دكدفوو

۹ 



fo راک ا ودمورد اهب ورآ رب تاد را دم ان رادرشزیاتسان 
 ناوج تو ر ل قع بولوا یحاص تربغو م ںق تاباو تمھو م زم یوق نی دن دوام
 هفر طرهیکهلاوج *هلعفمنیرتسک# | فقوت هنقوطرک اسع نانل وا توعدلپالق مایاهلا
 ,ale ارو وخر شش همعط نیک اورامورات هبسروب ی ابیبیابقتسا ؛یطع عوجو اغلب

 ناتسد نهار صاتسرکهقلاس نادوبن سر بولوارهبس هنن کنین تدالج کودتسوک
 هما خب برض نیک او مزونم لوااریز یدلوا هاسفا یراث د الجو تعاعشران 1 یانهممضابم
 ردو اد ینوروپمنم ماوقاداتعمەت دالجو كنجواتع لب عو دلق م دعنم ندرامح هصرق
 افسو گاتههو رکشلاصهلولو هليا تراس عاوناو ت واسح هل ةق هفر 1

 هات راز كیا ۲

 ۱ رو ولادت نو اق منم نس هلج هلهجو و هلپا تکرح هناروسکی اهو تضم درب
 تاید هنسابقتا اولغ وار دنلق هحرک اینا تان علم وجه یردارب :لدوط صوار

 هلفلوا یاس | لیوط نیا هلباقمو هلو برح اثمابحوصتهعفد یکبار ماری دی لیلق

 .مرهوبشدوجوآریپ رول درزو ی دیاراتج دپدایز ندزژاسندنتهج تر جو توق
 . قاطندس یلاعت هل | هجوله روا ءا دا نالوا معنلا یلواضحبوس "1 قلزاولم ۰ هلحو 0

 یفر.دشلواراصیتساو مه بابرار انا دومشف یو یی ترا |ثانمغو دلق تەھ
 ! رمال سفن

 قالمههللا ءاي ءابل و رابکه وی دیا ریلد درم هشاباروما "دیر راکزور هجنوربوخ ن دور وعب رہ
 لکو مدخ ںاہک ق وجوال نیلاعد رج بودیاتمهبلط ندن ا
 وداروا هلک مروتکت داراو تبانا ند هی دنبشفت تق رطولم اکدرمنشاهبب رع فاتقا

 30 [,«هدابقادعام ندنفودلوا لصاو هللا لار "هبنزو وحاص نوردههحوت ب لوغشم هیایس|

 0 ۳ یوم, !تلنیانرضح یتسندجاهجاوخ ناتسکرت ء ایلوا ناطاس مات بودیارامشخا

 قلخاب رهاظ ن راترضح یدنبشقنب دلاءام هحاوخو ییدید نوعرفشاط كرك
 ۱ .مراص فس للاطبءامد كفسو لابی لقان روص ق دصام هوو کو دید نج نطاف

 ۱ نار ود ناولو نا ںیمدرمو نابناهجمولعم قودبا مراک مو یلأعمفونص مج “2 لبنعمو
 ۱ ندضراهجو هلطارادبا خب و یو و FE زکایدرآ :

 اوا لاا انو رای درب كنتکلم یلوطانا هسفکود تودپا ماتق
 ادقلاعروتسدقیالاردرسوراوازس هنیلمقل هنطلسلا یو هلو دلا فیس مرجال
 هل میانص کودک ن ندنقح بروتکملا هل اربب دت نسح ییامقتسا اا
 ینایعش هنتوس ی دیاراوربپ درمرپند هماظرب د كړی هاشم راما !یدرولوا ناربح لوقع
 نويل ران یکسرادمانن ركب کد یرهشک:بولوا هتمسک رد ناول تنلاصیتسا
 هدایز د یرایبب كولې كو دنک اما ی دایق یلاخ ن دتاو هتخوسیب یلاوحلوا هج رکا
 هلا باستا هرانآ بورورق هرانا یسءلج یرهشکب و یرهشم ی دیس بو ییالبتسا
 :یردس اقمو لام هلکمتا قلرادغ هلنا طاسنو روجهسومانو ضرع لهاو راهظتسا
 .بودیا لمموروص یدرراویرایک اش هباخ ادارم جوق دنجرهو یدبا یشمک ندح
 E نویو لیعس هرقوولغو ادالواپیکت یدرزتسوک یناوا بانتجس تبانع فازا



 ید هایم یدیشتا شیاسآ غان وا برضا نوکه مورو> نوُلوأ عدیلاصیتسا

 امد بواوا ریزو تیانع راطنا رهطم مامت هلکم | راقلتسا دلوب و ھا الدور تهر

 قمقل اف باور وکی کرادی ید هاشسربما| ی نلری و یغ |ینس هر الع هیودنک لانسهللاقم

 یرهشنیدمسنامعاهک یلح مح ر اا نبع هداز لمف ندناضق فارثس 2 |یریاهنسهلظخالم

 یدعنو لظ هیتر مهن ید هو دنک | لعام نیناکتسراسبوراو هترابز هباتابدارمیدیپ
 والثم م وجه هل دصق .قلقوصهن نعقم یب اص س وب د هددها شم نح نح ینکودی

 لق اع ړزو یدل زابنر فاول نباب نح قاقحا بویلیوس هرز ویکو دج اراقځساو تهافص
 ندودروا بوروککرا دن هاش ریما نلرم مر وجی دپا شەر و باوخو دیدنفآ تیاربص

 هد ر داچ بودیازاز غا نوک نما نط کن کن لکه عادو هنسآ نعکرب زوی دباس تاجا

 هب هج نوجا ق اتعزع هنکرح نوکو هادنربما بوراو هرزو ودنکب 9 وقبلآ ۱ ۱

 راک انک هک دا نأمرفو دم رب وناما وحلم عو لکندو رر یس هزر نشا

 هی ار وٹس تیونرای دنیا دام طسب د د مآ ںاواعم هتلود تحاص لعب یل هس ار وس هلک زس

 نورو ها وب یدنک ی لو جابسر نالوا امت هست لو بو
 لگ یازح كل اط لوا یوقمحندن نکا دفروب لئدمخ یر هن ادب كنا روس

 هکالوا مولعم ي یدلکنهفوو و کود .ندافعض وارقفرکح نوخ بوک 4 هنو وب

 ندهابسآ "هرمز ةا رکیدلقن ردیربغ غ هاکر هاتسربمآ ون هک ردملغوا تک ر رب هاشربما

 هداششسا لتق كن اساردارممرکا رادرس كب مالسا ن نیا ل قن ینسهیاکح اکی هاش وهما ۰

 ولغوار دنلق و لن هیر اغ ولغوا دالوبن اج کرد بود لق یس اصقتسا تیفیک

 بور وس هک اخیغودصاد یغاب ین ییزو سانلا الم لعب وتا ندش نیو ۱
 ةنخوا هات لاقتقو توووش لایق نساح یک اع نالوا لولیم هما ناب رک مشج عومد

 شرم نی د هلا ثج مهم هک هت ازاسمرش ییلوقنلیداعا تن وکو هلا پوشی 0

 كرا دسفم نږیا كته یر س ومانو مون ق دص نوجا یت ید ۱
Jeتیرمنو نوح ندنسر دک دل هارد عولعم من زوسولخ هی  

 لوا بولواراوس هنشخر هرکصندلا تاو مرت لز لاک دارو 7
 هل غل اصیرغوط هنبراسیرو هنيه و هنسوشزاف هرکر بوراقج ندتف الغی :دوپخم فی 1
 ۰ رک سایقساواد الودنام كر 1۹ کدو ندبودیااعا وتراشا هی ادعا شویج تب را

 رارقنزوآیل دنص لنغات وا هرصذلا دعبیدرولوا مزیت هلارابایقس راز ۳

 بوروکندباقیزراتفر 1 بوردزاتورب نالواهنومندادعا ملاوط تابردبویپآ
 هللاع هنسلا هاك سم هو هیوا نهج ۳ ۰ و

 ۲ درب ا اش اور و هنیرودضح بو ر یادت تاب < (
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 ® مدراب دن ز الف بومل وسیرغ و یصالکدید 2 دتسود ندزهنسارا ۹۰

 وندیدیاهن كار اب یدید كدر رنک هګران اھت غلق ور عز اغ یدلت اق هرانود تولا ی

 هناك برع ی :رساشماب دارم مطعاری زوی دردپآش عن هلکدآ او یدرال حراتش سس یر وص

 ناال تس یبا ت اش هلتق بوبدیدررونک هقوسیراملالح یاهبویلادنخرهژ

 ضارعا بوروکهبرکود مل نو دلوا چن ی وصعم یصوبرادالحراید مو هرادالح نت ینبص
 كارل دالح لقدر وص نرخ ا توام ئ اضمموا ںی اض اعا :هدمکهقرطرب یر رهو

 یرجلب یدرویب وپ د نوسرو دلو نانلوب ندرابر چک هنر اک تیا اب | نیرافاک تنا و محجر
 ا اا اد الجز وم الزاب وقار یمه ندرت هلق نوا فیل ناو ال

 لا نودلوا اکی دت ما هنیرانالغوا جا یدنک لالخا طرفمرزو نراك دپ |ضارعا
 زد لاثتماهرماب بولت انا دیم قم العوا هر شارا بولبغاط ندنروض> ران
 ' ودنکی یص بوقلاتو بوغا, نیکر وک ندنسهقرا یکیرس تالف عر موم رز ولد دی وب مدآ

 هرفح ےل لاو دنکو كاله بوقص ینزاغ» بو رود ی ٹا: بوروت وک هنراک كر ةخ نف ولآ هلذلا

 رڈغلق کر دمواعم بو دبآتوص عقرب ماع باطخ هرانلوا رضاع بوک هن لعب یںا الا
 اید یصالب ون به یداعوط هلا ن قارزمو تا ندنساناایقشسا| ی رام دمع س هرقوولغوا

 ف امر جب هرفو ل اوما تراغو لتق یس وفن كهچ نو اپدرپو هداسفیلاع بوی ون اعم
 کد وشر دشا وپ تیرت ندنلاصخ كران وبا دنا بورکهلرانوب نالغواو راد دتا تح اتم
 البرب هدوبتبقاع ب ويل وا ړ ذب .حالصساوا هسو ؛ ۲ کلاس رک ندمغ امد دل گلد دوو

 تل از ر وییلوا تج رمد و ك )ول وقموب نوسان کوک ك داسو ی دیار رقمیسوا

 هيلع یترضح هنیعب هددیضقوب شب دیار ودړزو لولی دلپا مالک مح بور در ول وارسم هلی

 قایسوب ی دلا نشمطم یراضح بولق بو ی عرب صتو جملن یس هصق مالغ لدق هل مال سلا
 بوبا نعطهنب راملاع بانج مدد :وکش هی هلکع | قلم نر للاصهتسا امقتمانزوآ

 _ سقن یر دضارغآ لها هسوسو ضع ضا رتعاو ی دیار در دجر شو صب رح همد كاف

  لیاتف پریا نیعالمدتنا ندنیقرام جرا وش کل تقلا بجا و 2 ولت القعواع رشنرم الا
n E Eلا  

 ا نک اررسپ نآیونشلا فو مدلا هبناوج لع قار تحمل میفراا

 كا تسهرضخ تسکتسر د یسرد دص تسکشس ار نشکرګردرضخ رک ق اخ ماعییاین رد
 7 ماولغوار دنلق م طعا را درسا دیدن كىلو ادرک ك ناوه و صرخو توهتسزا دول

 7 میدان ا انس ناجا ناطاسناهجاتسداب لکل ضر عەتلود

 دود ناسحاو تیام منو لا :وسالیصفتیناوح كىن
خافملخ و هرکسع نامعاونورشجشر هوش و تعا

 ۰ . لیوطرارکتوراپ بلاسراهماناعدوم ر

 ۱ ۰ یدلپامارالما ا کی وار وکذمانهد رمهنل هدرد هوم و ناك نحس ارق

 جنرل هراشلیوطو واردنلقهداز یک مدقا ندوبیلع ها تساباشسابدارمرا درس قدوم

 ED لا نر داوا ا یی رند واس و نوک پری

 8 وان



PF“ هد هدنک بوردنوک بوتکم هی هناتسآ هلنمالوا نیما ندر کن كراو u 

 یوکی ی دی كاذب رشم بجر س یدایآ تنموزاینهران رقم نوا توعد هب هاتسآ .۳
 "زاتسآییاساب دجا مراد تف د بو یو هب هنس ك کو دتسیا نی مور هکیدلکن ویا
  ۱همی درب لزا لتس اقا بوراوهلبا م الضار کسع نس ونس ں نوکه ق دام

 ییاشنا جا یسلاو لبا مور هکیدزابلنباوج اتسایدارمریدخ نشسور یزو یارو نایک

 هد زد یدک یب دلک ی دنا ید دم همالسار کسع دوخ لوا زس شمر و توعد

 تیالو شآروس وب د زس هی الشق مدر ضرا نوچ آر ک لوقو وردراو یس ااف هن همز و ط

 هنس هبراسع شابلزق بیب الشقه دفرط وب نبهکپ دلوا یغوصم ن دیل الج مان یلوطانآ
 رارداو هنعفد را در !وقارز ول داعص هاتسا هراز دب ۱ ترک 4م یمانامیلالحژمب هدنک.

 ید سو زوررونلوا لق هاکنا هسا رویم 4:یراترضح هاش دا واتاع عبو جم تیز بم
 ودر دشمقج هشورغر ,یس ابقو دف داسکب هی یر ولف شب یس هلک ان هبرایدلوابرق

 دارم آه مورضرانزوا نامرف بو ءدلاق یراغوطرادرس هرکمصندکدتبمالعاو ضره
 قالشف نمورضر نکی نوکرکب درمل اسهدالغو طقر :دقوب بواکهرزرکسعرو چ لکرتا

 نود نالوا منا را یلاوحا كواب دوز ەھاثس داد نور دود هور ک یزاغوطء شر لپ ام هم
  Eرازسا نک و دلک هب هنا مسا كرادرىعو ولتلود نالوا ماتم, ءا ور النار دیاعتصا ینز زاب

 یکی ازور ور وکی ل وا ذف ات یمکح كران: اک عارب زءنکیآ ںنلاراو ںنکں ت عو لب
 یسدضاو ودر روآ م دژر که یاس ادن زمیدلوار سیم تامرتفواکد زر دیارغسر ئا

 طخ یمیضاژ ل غش یوم نالو ار کدو یتروص بو ورتا لج ینرلاپ ان بورونک
 یسیکی راکیمورشرا ی رار فد رادرس یت اراد ردنوک هانا رایج ق نروتکنیامه
 لیا یجابروجز و" وا اغا نیسحولغ وا لاج نرق اجوا و هب اراک: باقرب یاشساپ نیس

 نېم یل کت یتلایا ناوو زاب هکروت یځاجس یر ثرامصح هر ةو ی دردن وک ب ودی شایعق
 هب هلسآهبرکسع لبا موری هداز یکم او هام رق تابا ورکی اس راقفلاوذ نورو اشسا

 اک  ENبجری دنکویدریو نر رایدنال وایمصنم

 نکر ړو هفولع هرکسع بو یل ق روت وا نوکیا لک د لک هت وت بو جوک نطدساوا كل ردم
 وید نسهیالشقلنا دسرو لوا لصاو اقانوق یینقاکس مب رم ط هکیداکن امه طو ۰

 ہک ہرادر س سار وپ  Eند ۳ دهناتساك رس ەي دلکراپ دونم

  4ردمحامص» هک اعمایدجا طتفاح نادومف یر ند هر درالکد طوع ضرش تاشقا

 وایدبا ر زوا ت توا دق هیاشا دارم نری دق هکیدنفا لپغ یفمو اتعاب ینطبصم ماقشتو

 : یانیلالج لیلوطانا مهاشداب تورو وا هرو ننک دا اغا ننطصمیسافا هداعسلاراو

 كرا درسا راشی نسب ثنچ هلی اتم رور وران ب واک انور ادریس ید .

 نس لیکه نیرزوا هاسبوب الشف ندورشراهکزا باوج هز اه طح ق جاوا یئولعم
 ها ز هکر دو مدیما ماف زاد رانا ناسقطرتنلوقم رکمهاشداب زما هلو شاو ویچ

 نالواه ده اکنیکلبلوطاناز ونه لکدنک هنیر ز وا هاشم كلوق نب مالوادیهتس «دازو



 لاو شزاچ لم: هد جا نیوصاب زد ةزوکتصزفرالالج ویسی ة قب . ۰۲

 تن ها دازوا لا هب هسورح كلام بودی تیعجر ابر وات ا فف و نندوراسوت

 دیا روح ولد یچیامحاص شيا كۆ هلا یدنکیز نسررامج یار سه ندنفر

 هاند یم لاپ نرطر ینه د نالواهدز الو یدنک الوا كاما هنز و ك رایوک

 ناشر و چوک خړو بدن ل م بور نوک لیا باوچ هو یرانروتکن بم طب لایک
 هما رب ال مطع یمن بولوا لصاو نا دک بنا شوک ی زوقط كمتر

 نایلاندیلالج

 هلبطخ ىلج ی زاد ا كنا ثبا هبږوز نل الج كنرزوا ثانی ره هک ی و لق رب هعطقز ویئرود

 خزان اطلس یسوجطاسپ بوک نیل سرت فا شایدیا ساز

هل اچو غرسو تعلخ تافیکیا هدق دلوا
 وارمطمهب یهاتسداب تافتلا و مارک ایلک, 

 زاپ دل

 نزاع ی ردقو فقاودنن امدشلیصافت رب, دل بیصمرب زو لواراکینواد> ترمضخ

 نا ها ورادر وب ات تاغتلارهطم هلی راتعلخ فیل هنیرناونم تفاولد نام نیما

 هبلازاش مرز و ههیلوا يشو رای دارو سارخدباصقوابپ زا دم افر غوازجغسو اول

ا لیوطوولغوار دنلفوولغواد الومناج ندزوک کودک نادکش اهلا قارا دزتم ۱
 ندنمایقنم

 سوفت نالوا لوققم هنر للیاهرویرکش)
 لباباو باه ذو بولوا هدایز ن دکیزوتوا هثیبخ

ر راجضح القیتاسرویرقیضعب بنوملوای دج گوانالر ربق گو اب كولپ
 ندزه بو دبا ایس 

 کس قرقندنساس ور ایقشا ندپارا لکو تشکهلب اراوسو هدا هجا هکینجوو کی

هعیاض سوهنر لقي نش یترخیلت را انار
 نالوافوقو ساختا کو دلا لةی

 ح

 ممباسا هلک مر وک وب هشوز وا ی راک | درنگ تشاوا طوب ضم هد زور تای
اممندرانوب ردنشماق ناطلغهنکوارادرن عاتوا ئر اکو

 انج نداقتسوداسف ناخ ادع

بز ندکیبزوتوا دایقتم نالوا لوق م لبا الج نت یار ونک
 :!هنعفع یراکدیاهدا

 . قتفبرکذ ردزواجم ندکیز ی لزذاح لیتاقن هلم اداب وراو هنس هل تمرتو- هل ان
 از هه دوسح ندنقو دلو تانا بازهم عاردج نو هاتر زانو

وی دبآ هلن اب یرلغواو یشاللاو لبلحینافدو نیازخهلج شان ولغوار الوبناح
 نفیفرادرس

 شزاقهاغواكنلغواد الوس اب لنراکدیو باتو بآن دزو وهب هنت قلب دون دی نلزا
 رادرم

وس ندرانیدیا شهزو بیمه مرح بژوتکیراترنضح مک
 ۰ دوشواا ك چد نو شنوا ل

 یدیلا تخورف یلام ماش اب قاب راد رتفد لماکی آی لاوای دبا یس واع كاتس دارم

 فی رش طخر هنساغا یرچکبنکروطوا عاود نوکر سپری درو باوج هلا دغلام مو
 كاسا دارم یار ومواد نس نبا سدح هد هلق ید بوراو اش قاب راد رف دىكى لک

 یزیهطاقیاق بوری داف نود یروبزمردتفد بوراو یم افا یرینکیزکرخ یرسذی,

 ندزوبپ یراترضح هاشسداب اد زبکه ضرعارزو ییا یا وک ذلت نوکلوا ید رتو هو
 باطخ

 شیتعت رب قاب نوسلورهتفد ناتار دا مدردنوک ةي هلة ىدب نانا قاب کت
 هنوسنلوا سس سازی وقعم ادا مل وکی دلين نام خود لود

۰ 

اتخوزف یران یا قیالهمهاشداواتداعس باسار و
 ۱ .فروتکتنومع 

 ی



 سر رم لااا دجخآی دی د لوس روی لنک ىناوج كيرا ىقاب م دليا جاست هزمایه رودضح

 یدرونس هبساح و نیاوجوب د مدلیا حر هرفس تامهماورپ ن ید لوا بویلبا سیف
 رام ,لوا بولیروک هد هناتسآ شف لوا یدنلوا قالطا لاعب بوت ا ەد هلق یدب نوکربقرق

 یلحاوسلبا مو رە )+ وداشساب طفاح نادوقەدانئا اه یدیارواب روکنا رقس نوجا

 بولا یس هش رخرصمبوراو هفسهلکسا هیر دنکسا هرکص ندکدتیارود نوعا هوا ع

 قلاغاو هیاغا لیلخ یسافا یرچکب قانادوپق بوایب وی لایماش هبودنکی دیا سشهروتګ
 رصهرکسعاباش ارد ماتو یدلیو هی هداز یمایسزاضنوطیرابریشرادساص
 تلایانازولا مم ندقلرا حلس هدامقج كو لننناوا یسهجایذشب نوا ك اقا
 نآدونةبو راک ده ۲ هننفسات دان زالو مس هنس ىلا نوا كلام ابد ناقبح هلنا رصم

 ناکهلاسبقتسا هیهردنکسا ندرصمهرکصندقدراوهیهردنکسا هلمتقاتزاش انرفدجم

 . بوشسرق لذارا ندنیاجا هنلوقرصمامای درو نرابقو" ندنز و ؛ قفروارارم هني رللوقرجعم

 كالورا دنیا ںیم اتاپ های عیکیا نوا ك یب تح بوک ند دحی همش ت ںشم
 هرکصندنلنفاشابوه ار اراپ دلوار دب ا هلماعم هاب بروز ندنزوب طا ستو هلخا دم هښواتموکټح

 یاثماراد قمر بود لتق ںی دسکق وچ ندایقتما هلی رب د نسح القدراواتس ادب یروگ

 هتواقشس هدایز یسایقتسا لوق هلغلوا ما >اتم اب نسح ناکندنب هرکص نکلی ږیا راء وو
 نددح هب یورو وی دلبیزرس بولاصوانوغلاص هنمات هغاکو هباط هب اباعوبویلعم او

 ںنرامو دن ءادتن رانلوارصم لاوام دقمرکر ں شل واو داس اشنم لصا ید ہشل وا نورپ "
 ۱ فل لو |ندنضعد» هر وکهش رلاامهد هفوشکن دفتماکر ره کد را رولو وک <رللاعا هعیلط

 افتساکی دیاژردیلابانیرلکاخش کبولا هجنرو هوایی قرقو كب یکی نونضعبو
 هل قیرطوب بو دا ليم دن سار قف !اعویلاملوا یخ دراناو فبعضت یمازتلا كانم یخو

 هرم دوا دعام ندمجاو لامویدیالرول آن دننعریارفق نفا اعضا كلام ن ایزو هيات
 هعمط ید یس اط لوق نالواه دات م ں خانم او فاش کی یب .ارونلا نداناعرلام

 هبلطو قاطر الامفیلکت هلا هغلک ۱۵و ساداس

 كزدعمق تعدي امان هبلطو فک ویدرا دبآ قاطنراتفاط کكناباعر نایت ہل بلط

 و دنکرافتساک هدق دلوا تیرفیامز م یلامنالوا درام دايار كى ياا لاص 1

 ںغاکرر نی تم هبلاطم هل بقر رط هن وانم هصاعشا ن دنس هفتاط لوق نالوا ناتمام
 بوراوهسیارابدنلوا « لامع هب 4. رو 5 نان :جاف دولنا یدررردوک هیارقلعاب وژو

 هجشرللاعواحند هی قره ید بل ط تم دا دعام ندزراتفایض یراک دن ار ہت هک
 هدابز یتیلکت هبلط ناملوارکذأتو انآ هکلباماعفاماع نکیارد ولا هنمانهبلط نوت :وآ ییا

 :یراکدر و هزانان زدلامیراکحهرو همای اعر هک ی نشر ا

 نگر وکلا یدپ رر را وةراتم قم د هماط هاکس هاک هنمرراتساب كاب اع زب ولوازتک ا

 كن ەق شاورما س ًارالوا بو دیا لصاعمات فرق هلاوحار قوا لخادهر سمت

 سم ایلام پنو مندال وکی < دی دمصت ندز وب و هنعفد

۳۹۳ 



۳۲ ۴ 

 ۱ ب رارکنو رایت لتق الو وغوج ری ایک

 نقع لننینانسا هل ان اشک بنای ایا فقعت بوملاندرافتساکیدلوار دیا ہد از ندنوتلا
 جس هلا لدع لق ی رپ اج مک لواو خم و لاطبایدیژ نم هل ماعم هلن ا لام ؟هدانزو د لج

 بولا ندربصم نآهد ةطسا وین رانمآندیا تناماراب نلمح کی دلا تراتما یودیا

 ااه دنتم رخ هلوا لدتعم لانکرح هک یماو فشماکر هاثل همر وها بجا وان ەراف ساک

 یەک بوم هدخآو می رانلوا فراعتم هل | نوأقسو فسعو ترظنو 3 بودبا

 یدلپا م مفر نداسبج نیدوجوهلباتسایس کحیخدكنهکو م و مود هل تکنو لرزه

 قو دو و قدصو نب آر تناتمو لقم تنازر گرو رب زوارففواب او یا شکن و
 یاب یلوا یفار بور وکل وقم نیرهددن نودا تم یسهلج راب دلیآ هدهاشمن دهد

 نیز وا تا ارحاشمو تادراحم هللارصم ةالو هدرصعره بولوا هرزوآ نابصعامادیتح

 ۱ ونک دران داما هر اناما ءنھع كار »ص4 ماکح هکینابرع هب داروهرضاحنر وکراکزور

 :ندرانا هملار ایا اید اروع ا داقتعا ی انعم یربش نی شطب ور رغ هدنراقح

 هرصااةرهقرقطا لاک یوو بودی یلک ق وتو هلکمر دنوکن اما طر هب هل يبق ره
 بولف بلج هلا ریل نسح هک وچ رایدل وارر وب بوزک اورا بوریک بواک

 ین ابعا ك زل هرمز بزعویرولبوهقرفتمو شواچ یخ د نرنس هفاط لوقیدلیا
 شرط كلذ وب یدلق عمو هلاما هب .ودنڪ هليا دیعاو مور دت نسح و لوق فلسا

 - لسقدانعو الخ مفدوداش سر اه رکهاعو ط اخ ردن لنچ هاتع نالوا لفالخ

 رضا یقلخ گواب و اواماو فاش اسما و ارماو نانعا ج یداا ناب مطعر بو دیا

 هد سو رج ۶ عالام كاتس دا هکددب د بودی باطخ هب هل سفن هدلاح یراق دلوآ

 مفدنکدریو یربصم هنسلش وپ ندلجا لوا و ق
 1 "الغ رکاو رصم هالو رک | بور ونیهیصوت هد مجارم مرشنوتیاج شی اب اعر و لام

 مفر ننعدب هبلطاصوصخ مدا هیس تاندحو عدب ندی ارودص نالا لاند هاط
 مالک وپ دردراو ی راتو امه طخ كداب و وردراش ارم ا هلدراناسل گرام بودبآ رمآ

 انماو "هالو نهتشیاو یدردتیا عاهسا هبهماع بودی ا زارا فب رتس طخر قردصم

 یس هقن اط لوق هکردو نالوا مزال الاعم دلپا عفرهل> یافیلکت نالوارداصندلأعو

 رگ البا مطق نیراتبغ ر هشرص ط نالوا هنماتهبلط بود | لاذتماههاشداب نامرف ید

 ندرکسع فانصا الارایدلباراعد ههاسداب بو دهعاطواعیم ناو :دلمالج یدید

 هتفلاخم نوهجج لسلحم لواهچرکا هکیاختا یراکواب هسک ارجو یک غدو وللکوڪڪ
 نت :بولیواص نا وند نوکلوا نکا راپدنروک لتقفاوم ترو و تونل وأزدام

 كرزو كلذ مم بو دیا تیج یاوعدهن هلغاب و تبع هلعماح صعلە هرکص ندق دلوا

 او نسل راپ دم لپا تراسنج هداسفءا شفا نیک | اريد ذ انهنراملف یتا تاهم ل> تروص

 روطیاقمو لام عا عو :ابولوا ینتماک هبب رام دقمنک شد لوا بو دیار وره نوک

 هبرغهلا یھبجو هبلاراشمریزوهنب رب فشاکزب ور نالوارېق رسل وتقمهلکجا

 بودیا
۱ 

 ختم وور ناف چھپ د هشت ےک ۲



 هارو قاغا نژوآ كممکح لا ندنملظلد رزم هننقم ام ما مر هبلط هتل بويا

 بونی توعد هنر وضح یرابک ع قںلوا لصاو هرزو ا یعمو راب دتیا قا 0 ل

 العا دعام ندن طلسم سه لتف قحرغب بودیا داسفر هل وس اط نا

 قلب لصبف لاو وب ابلعشیارآردیارافافتا یه اشداب یاضرتالع نوب ی ار
 فب اوط نوکلوایدردیا هیبثتو ادن وید نوسلوا رضاعهن ادیمهرق یسهلج نوا

 هقرفتمو شواح هکیدروب تراثا اسا هدنراقدلوا رضاع هنادیم لوا لح هب رکسع "

 ةاپمع بویلنابرافص كنبناج هعلق رایدیا تعا طا ہکیراهزمز بزعو یرجکبو

 حیطم مکره ندرکشلفانصا هکیدتیار و دص تراش لعب لں ؤط هنس هلاقم رکسع
 لعوب رلوا قسامهنرافص هقرفتمو شواج بوک هنتجس هعلق هسیایاطاس نامرف
 ز و هیلو ممطم ههاش داب کاشم حژویمراهصاهژاب بودیادابرف ةعف د هدوہعم هغ اط
 لکشم زو اعم هعنبلا:ییهبلط نورضلاب هلکماما تیافگح هز زیرا هفولع من کل

 یزضخو هلغلو ۳ اشخانکپا شک اشکی رانورفب دید ز رولا ندنیمسهفافو رقف رولوا

 یر بولو طلتخم هغ زر رب هسیا ردیک هر زام نداراو وانو ید لصرف
 هکر نک کز راتلو ممطمه ما نیل وایم ولعم كناتساپ کو دیا لاق حا باغا ی راع ال الا 7

 تکرحهم دقرب ندنر رب بوروط كنادیموب هجلوا حایص بوم کوش رم هک ۲

 ہا لع لوا رای دروطرارقر نذر فص فصراح ات ید رانا یدلپا هود ل هی

 حابصلا ل !عواد در وة راز رض نزو اراجرب مقاو وكنس طاقم ەش :اطلوآنن داکار ۱

 زتیراجر نالوا عورشمو ل وقعم زسهکیدنلوا باظخ ندزوب وب هرا شید | لات لوا
 1 نیما عطف ندناسءام قفاومان هندامه یاضر و قلعتم هلاطم اماف ردعویسم راس

 هکنعتو بوظ زکه لج لنادیموب رتسر ربا رارصا هودانعرک اور دیدنأو زکاق لماو ۱

 هسدا ققحرگیدایقنارک ار دقو یندرابتعاهرکیدز اداقنمزدرحالاعورسرولوا ھن اشو
 هلکنبا ماست هزبیرلناق لواصوصخزس هروهتبلایامقشانالواهدزکاراگو کرک
 یشاروقرابوط نر زواورابلنرا وتسراف هکراید روکراتادانلوا زس هزتسوکناهربهداش]

 براق دارغوا هبن لق يضم لوا رام هاسار ن درز« نامه سار غوط هنیرابناجو دنکراکنفتو
 بول یغاط فان الا ارورای دا یاست بوراقیچ ییا ہقثما ضع نالوا تراز بولیب
 اسا دارم متعارا درس لنس هنس ی دب نوا كيبهرکص ندا دنکه لبا مات دقخو طیف
 هد راد رس ب اکر هدرفس لوا رکشلرا دقمر ین د ندر صم هلق دنلوا نبيذ هنن سوا یلالچ

 یرانلوا وهشمهلتوافتسو ترث ندن وب زم فیاوط اشاپ دت لق دنلوا. نامرف قلوب
 لوایدیا یشهردنوکبودیا نییعت غول و شاب هنر رز وا یکی وصناف بو دیا باتا

 یدیاراشعا قلتسا دلو مات بو زتسوکت دال يطع نس هب را اغوار دنلقهدرقس ۱

 گرصم نا ید و دقدنل و التم دخ ی دز بوراک نادر ناو د هرکص ندایقشما مازا

 لعاسمنعلصل ین دوادرس نذر اک رتا حاغا نسلر و هلو دنک ماع نام دخ و ضان

 ناب كل رو هلو دنکنزوا کو دلکیلوا ند دقاعیججر صم ناور د تام دخ بورتسوک ۰

4e 



 ` قلمرف نالیروهلو دنک ندنفرطزادرس بولک هزربصم هفل ااا هنرللا ۹
 و درونل وال اسمللر ,وهزسرانمدخ قالۋ شان ەر € اجا ر د لن رلک د زا ربا

 و54 اط نالوارکمارم یأصقا a رانا نول کما یو لار

هله جو راکآر دش متا نامرف یعفر بولوا یهاشداب یاضر شراب
 ۸ یلا>ا قفلوا لعاسم 

 لالضا شرروبهرکصت فراق دلوا ناشر هلد ام وعو ظ.غهدانزرالهاج وب هلکدب دردق و

 هل اب لدارا نالوا یحاص ك رکا لبا قیرطر و هکیلاعبص نالو لبناوجو فارطاوبودیا
 دارک اوایقتسا ضعب نک هکیل دهن دوقهنابو کیا نینسأمقتسا یلالج اضودصخ

 لر مضوم مان ءاقناخ لیعب لرنم ییارب ندردصم بوردنوکر خ هداغرا و فالجاو

 هرعدارم هرکال ایج لواو اک نا فاش ها بول وای واعم كن ساب ی کل تمعج

 یا لوا تاعرتعالاسوبد ر در رقمك هریک م اق هزمار وا شوخ هسیارونلوااءاسم
 ڭى ەوىرچكبو هقرفتمو نم واح شضعكيب قطصم هح و ندرصم ءأرمآ عل و نوحه

 انمالیوصناتوجهخرح یتداولریم مانك یب قو ورادرس هرکشار هنر ن

 هبلداعهدرصم جراح بوکج نپرکشل كيب یطصم بول وا غ بشاب هرانلوا لنران اب و

 ْ هاکآندنغو دنلوا نامعارکسع هدر رزو اید ەیغاط هغ اطیدلپ ماش برضاك نار ۱ ع

e ۳و هو و  Cr SE 

E E ۷یا رخ بد تم بو ژ  

 1 بخ ًاتالب رانلوار ومآم هناغط شان ها كب ینطصم بو دیا ادنوادذ اتم ەج وک هح وک

 هسبارولوا قو درفر ندرا | هدر صم رپ. حابص هک وٹس گر کی ناوب لا انیرازادرس ۱
 :تعراسمهپ هملداع بولاق دوفرب ندرانلوارومأم قع وا هیبت وب درونیلکندنقح

 ردص شا اقا رحوسرغو یرپسو ید مس ندنلاهبغاط هفل اطلوادءامندراکشیا 3

 ی جس قمر اب ىلا هی هقن ۶ اطوا كلذ دعب رای دراو هاب ادرس بولوا عت نو ریپ ن رح
 i نهد ناهاوخ كنم تیک نشا بولر دنوکا نوجا دو مصیرنوآ

 مظووبرک اکی دلواوبیمالک_ رخ كس ننراف د غوط شوکنزوا یساو رب ن دن نوٹس ١
 نکس ردا ناما بلط لب ول !لوژتو لیلا ل وص و لبق نودا هب وند هن اخ اتس ڪ
 ههنا ط لواردررقم یل وا لو بق مرغ یک ساب نایک هبوت لباقتلا ںعرالاوز سو ولو لما

 یتطصمروب زمرادرس هرکص ند هبن رمو رای دلوا نکرادت هب راج بویغودندننوشخ
 ةاغط مج بو یا تلحو هنب یس هری بونوق هاعضوم مان جام کر بوجوکہ لب ارکسء كلب

 لابد ر وک ن رار رر کس چکنا بوملوسراف بوزودرکشل یخ درانآ هدق دراو هغیرق هاعناخنالوا

 نذب رعنال والتعاطا هپبل راشم رز واصوصخ ب ودبار طه راک كر ؟سعامقتس اوا

 وی دیاواشج ا هطاحا یکهایسرا نوبناوجر شوک ینیاوط ناب رع نالوار ومأم هب هعقو و

 یدلوامقاوهلکق رقنلنرانیپامبوشود مط بعر نیرابلقنرلکدروک ین رفو كنيم
 9 ۰ رخآ ب ویلشسابهعینشتونەط كز هید ك دلوانس قوب ك دلوا ن ےہ تهیه هداسفو !هنرارریو

 تعضتای 

 چرم وي

 يتو وت نجوم زوج توت ۳



 قدنراتآ ییزاودنک ندنز وب مرضنوزاب نلک هو لبا ناما باط انشد

 هیر وضح یاو کدر درداف هوفع الوضق یزد نب هرکیصزد هنر مبین طم بوغا ارو

 یدلرا نما درد لا كېل اراشم یالطاوومعمر ورو وک هنسل تا یرزس

 هددانعویدلوا قلم هوکشاردراناشنو ماننوکرانآ و رای نکح هلند ین رانىعتم ك رانا

 راپدتبا ماقنبادوجورخبو مطقنب راهلک ك رانروط وشير 9 بودی هلجهراتدیارآ ره
 یدلو موس یرانامو تابح بولمغاطهرا هی رایقشما رفت یللا قرق ن الق قابو
 هدا را ل وا" یتشروهشمرقن ی الا ق رقی رابرارف هبروزو یلالحنالوا یحاصبلر دو

 رھن یللاق رقن الوا ایقتسا یاس فر بوو د رفطم وروصنم اب یقطص م یدنلوا لق

 سایلاراتعلخ هبارما ر ثاسو مرادرسبولوا ناو د لک اک ر زورو ضحربزر د كولر رس
 رشیکبارر كد هنوک جار هرکبصت دکدلسکی راثاب كتاغط یاس ور نکرد ېو لوا

 ی رلکلرپ دید ابد ایر زویجواو بوزلورب مدت مه "هصرع یتدراناپرونکب ب واس ول

 اشا الج | تاپا نور کن دق دنلوا سو تل درز تیزر و بو مطق

 بور رود تی لایعاو سو« بو دنامال نما 1 شا بای دمو

 ر ری ممت NEN ا

 فور انا ]وادرطهنغ 1 ] وا ندرصمةاعط هکر دلوقنمنع ماتو ضعب ر ک دوای دنلواوفم

 ماد هلا ییسد رعت رکن ال وا نزوا نایصع هیاتساب رفعج نالوایلاو دنا لنراقدواو
 هلک | لادحو نگنذ یمابصن راما ماقم یه دمدب نالواهنمان ماماو لاتقو برح

 ږیبخ ندنلیفیک ك رانا نابرع لذراق دراو هموقرم "هل اط نک يش لوا لت نم كلامرتكا
 ساجر ,شنلوا زه هنلاص تسا یراو دنکن دتنطاس باج دصق نع یر اتوب بویلوآ
 توق ین داتسار رفعج سلاو ن بولوا انکار ود ءاحدق ناطلسا رکسع ناناجلا هلک | نظ

 مرونم جد نابرع نر وتکه اس هي لابس .و هب دوو لوت هی دب رز نالوایراماما لاو

 یزو قالرصم*یلاواشاب دج"هلیلجراثارک ذ ردندهنسع تابق افت یراق رل والو خو
 طلستیرصمرایدی ودیا قیس ڈیٹ هعفاننیناوقو حس" یر صم اثم ا ی هلآ راشم

 هلا یقلن ارق لوق نالا لا بولوادیدج خت لعو یی دم ن ما بس ەك صاللخ ن دەل

 یاس هلم اور دروک نم لناملاع .هنسلاوروطسم نجراوت فیاخ یکو دہ ا ناونع بحابص
 ,یآررپطم لنلاوح ازاس كرک لنلاس را هسزخ كرکب ولو قفوم یخد هد هب رص م روما

 ثعا هرما تماقتساو تلعهلاحح الص هکردراو ےک یک لاکا ید لاا بمآ ۳

 یس نکی شوشمار شو عرما هلال هکس لاوحاهدرصمدکردلوا یرردت مکتوب
 یربیدلبا ع یەک نز وا لماکرایعو عقشوزییم ننیبام شوشعمو سا ا
 بودیارازوا لم یصم ةالوام دقم هکر دملاوحا هوس نالوا ترابه ندم رابنا ید

 ضقتو لالغ قرف یوا ا اف نمد لالخ
 , تافتلا هننجم كولس هپ هيدر" هقبرط لوا الصا یراو دنک ی دیاراش!وا ببس هت او بح

۹ 



 :ودقشت تاذلابلالغ لاوحا بویر بم هزوتم نماز ییهصانرانباوممط طق بوبا ۹۸
 یرانکسم هلغلوادرعةماع نرعوک رصلب يخدیربیدفلواتعاضاهبح بلکه میم

 صوصح هد هعلق نورد ن وع افنص ییا لوا نک مغ یراهاکرارق نیم لر نو ہو

 نا اب دعا ید قلخ ب وزلو رضا ر کس ردقو هد هعلقاماد یدلپا ناکساوان را هطوا

 ننکرانال وا لغلک ان لاعت هللا اهفرتس همرکم هبعکی جد یر یدلوتروق بولوا اس

 کج ر بازم نانلوا دیدم ندصلات بهذویزاقاشسوق حونصم ندجسورز نوعا ماکحا

 داتسا بور وک نت اممم كند ساف ءامسالوارو دنک ی ربا ار دوکد رم ندهنطللاراذ

 ندنک تیک مي مالجو ره یی ورم

 قوج نیم 3 E هژو یک

 یتیرش فاطمورابد نویز" هل لپ دجراتسا یخ دی هقبرتس هدعا نالوا ہللا توب
 هقصالم هکملهاتوس هنفارطا مزد مرح وزوت شرف تار مطح نورپا ەرۋ

 کمو زیپ طد بو و دلاق نش هل یدمشلوا مک تاسانکشم لانس هد نیغ وا

 هللا همرکم ذکم یند یر یدردتنار یی نیرانل وا مر حاتح نر للهوص تافرعو

 ندرصم نوا جاجح ل اقتیاهتسره ردقرط فصنهک للزمان ازا تنسیم

 امت نیر ند زدعم رکدشل هک نیلنع "هلفاق ندنکه نا ناوارف تاتسونمل هو تاموعطم

 ی و وقاتساب جاوا هلنارلر دیآ تاتالم هل لوا هلا 8 بولنت دوو رکسعر

 :لنگرات سم بود تا نی ال نابرغ تاصعیرابآ نالوا فورعم هلکید

  هعلقر نانراو نوجا طفح ندرشبرءو بوچآ یراهاجل اوااتسا : فرت رض یلاو

 یدژرولواب باربسنزوآ تدهاو رالعذوم لو نابقتسو حاجح اغمق ات بای

 e Eel آرش هعاق لو بولک ناو ۱ ارف لمس هلغاعادر اروم تنا

 هر شموزودفدیبیدیارکب ج تجز جاج لغمان دو ص بو یا لاطب نیرو فا
 ید یر یدلبار ومعم مان بوج آی راهاح بو ریا لوبعت نیراطف ت سم ورب یز  ةعاق لوا

 ,فیرسویراصحاکآ كیوص بول هارو هال ماندورجآ مقاو لی دفع دنا رصم

 یل بو دیار دعت ی د یف 1 یدىشاوابارخ لعب یدیازاویرابص>رب شنل وام ننام زات 1

 دیر E EE ارولوا تحارتبس هحایح نوری لاوما فرصلزنمر ھه هدرللوا لواو

 ةهاقناخ لوا ب ودیا فق ووانب نیکاکد ضعب لنراوج هناگولوم عقاو هد رصم لاد
 ادر نت دقرمهرس سدقرونلاوت ۱ مشلنسبلاو جهت : ول بابیخدیرراپدتب ]فو

  نلوم هنسرهو عضو هتم اعطو ییاطو هب اشیوردو سو اشنا یخڈ اقناحر و 5

 نوجمان زایزعو نایب كنس هعلقرنصم یخ درب ی دلا فقو لام رفاو نوجما ق وا فب

 بولیقی راد را دقم عارذ نشت الوط قرف اضرع هدنفرظر هطوا کودتا 1

 "یندیرو یدلیاامحاو اباد یرر دقلوا كد هزاصحیالا ندنساسایلمشلاف

 .نکیالیبس اشا اجامو راوتسا و اسسصحرب هک ی سهعلق شرع عفاو نننی ماش هلارعم



 . تراغو مش 1 یینیام عی کيا وا ںرع ضوزما ًاجامو شاغوص یر الوص نوا قنس

 قارسیاوآمو بارخ کیس هعاق سنرب خد یرږیدلبا نادحالهیقاسد رعتم ناو
 یدلپا نادابآ بیات ماج 9 مماجرو 2 9 رکسع فوم هنگاوربپعاد دج یدیشلوا ۱

 نکبا بارخ یس هعلق نبض تیب عقاو نني هز هلبا نجرلالیلخ "اب كلذڪ
 هبلع لیلخ هضور ی دیرب یدپ اب راهبقاسضعیو نانو دجسهرب ان بودیارومعم ,
 هری ة رج الا زکر اید 8 ر وراجع د هلا توس نالواب اتم نیاز ممامو یعالساا

 لیوا یرلہش اک یزنکا لر هبلاع رق یرلک دانی ناشناماس ناطلس موحرم لنرزوا ۱

 ۱ عب نو دا تموکحەد رصمامأم یآنسهنسترودزاب دنا ی ںی نراتساکیدمشاوآ

 رام تارا ازمو نکاما نالوا هدرللورک اوهدرصمرکا هلقدنلوا توعد هز داعس نا

 ندماتس قدرط گر لبا ترخاو شد مفانم باج هلکم ودشارا احد ههاشدانو تراز

 راواز س هنرتخد مانناطلس ناځرهوک ك هات داب و یدلوب ل و صو هبهنطاسلاراد بواک

 ام اپ دارم ظعارزوام دقم چیک هماندهع یدلوادامو هبأم تنطلرس بانج لواهلکا روک
 یسالکو ك نيبناج نوچ یالصو بص ثانیفوط بولک ی ربا هچک نکپا لن دحر س نب دو
 ندکد لش وس نزوا لی" بونیلکهرر لنزاغوب هو دب ژانم هرغىجر شنوا كب

 بابو هنیفرط ندرالبکو نیغلوا ل نیبام كد هپ هنس یر کد بولپزاب ل طورشم هرکص

 دپع بواکر ایہ رفا ںلاسوب یدیشلوا لصامر دصیافش مام” بولبر و راک روم
 كنبجر لاسوپ بولیزاب همان دهع نمصقم یعاص طورش هل ی رر طخ لک لپ اجر همان

 هونمقاو هدارد بل لنخ انس كسره نرده لرل هل لز ی دنلق خر وم هلي رات لثا وا

 گلوب ترود قرق ىپ ونس لیوحم هکملام یسهعطاقمب قی ند لزل يطعر یس هعاق ۱

 كوپ شترودهنسره هحام مفاو هان ر دنلوافرص هنیدیدجنبرد ها

 اسماو ی دلوار د ناصقن هعام بول کجابرد یمن قوارب ندهللز نکرولوا لصاعهیغ |
 هک دیشلکب رق ليم ییارب هتراف یفار طاو هنیدصق نوب زم" هعاق یک ایزو وایساعود
 وابو ط بوربک هی هعلق بولک هط اراغلایرا دزتفد هنضوپ هلغملوب ننرفس لدرا یی یغا س
 رس نوچادکسرفس تفآوشم نا هتس مات 9 لخت

 هب هساطلس فلحاوع عاونو و لخاد هبامنطنطسق لنطس اوا قبرس نامضمر م دق ۱ ندنوب

 بودیا لافتشسا هنامهم رھس هق رثراید هلدار "ارفظر کسع هدر اپ لوا یدلوا لت ان

 نای رو اخس لا اامدقم یدنلوا ماین بصت نا کسا ناتا ات ءاضق |
 یتیکبراکد نامرق بولوا رضاع هی رفس م هدر (م لوا بوایزاب رما هسوواج لضم

 راقفلاوذرک لمس همانتلاسا كرادرس وند نس هلک هنو امه یو درو ا هلن اش :راقفلاوذ ۲

 .یدنلوا لاسرا یدپا نیضتم یدعو كارت و هبو دنک نام رقو قلا یلوطاا هاشاپ

 ةلکمروتکهلا یشواح لص م ں ار ولب يا هکبدلز اب نونکمرش هربذمفخ ندر زوال

 هاغملوا بسانم كلر دوکر کسع هلغمل وا هدر ناتسکنس یدلوا دیفم م دنیا م ها وائ

دوبب هومغلوا یقیلکیرفسو ی دلو یصنمل 1 چ نوا ارادم
 نس هلکدن ۵سرفس 2 هعف

۸ 

(۹ 



fOr ِ هلن ازمات عاصم ع ورد ځد ندنف ر كنس یدنلوادعو یلیکیرگب لامرفود 

 نسهر دان او دنکب و دیا تباعر مام و هلک هل يسا دوس ببصنم نسنوتکهلادکهلوا بوبا دا

 نش هسک ناب بویم رو نامو چلو تصرف هیلمابهکلکرکت ای بوی دن اکسدکلیوشم
 هلنا ترازو ىلا یل وطان اکس لنس هلباقم كسر دیا یم دخ وب ونس ن دنوکه هنانسآو
 تک تا)غواو نسرولوا سم اتم ں خرب ههاتسداب  مرولوا دوعن م هنصوصخ قوا ناسحا

 یدردوکو دردطو رم هکرادت كنس یماعتا ڭم دخ وب نس هلوای کارولی +ولب دا ما هک

 تر ودجوااشاپ ف سوب یسادضک اشسا سوا لنراتالواشننمو ناخوراصو نند اعد
 راندن نسح جد یل ینایدیایلالحرب كلام هب ولت كي حار وزادنا كد دانن یکن

 لس ما كنم وغو یدردنوک بولس |تویصنونکمر بوی دیصق ریست ها

 هلبما "کیا راو كتنعج ردقم» نسهلوارادروخر م تان زاسضسا مدتخماثلفاصوا شعب

 ۲ دیلالج هن ثلمان « هداساقء كط, کدنامار ولوا نا هسنا تا دع ید دین نط

 شابلزق بوک جر کس« مرجآ اکس اسکی هزات ك دیلوطروق ندنمان ل بروزب ی دیلو"
 قلا سرولوا نامبشپ هرکصر واک مزال كلر دنوکرکسع هکیرزوا نسم دآ ثكح نباهتاقم هلی

 لغواد الو ناس یدع ار ترانلوایغاب ویغأط هرانوب رددادا نخ تلو درب هیننع تلودوب
 خوا ترخآو اند هلکد مزوس یدلوا هجتراپ بیا هد ابز ندنس دمعس هرقو لغوار دنلقو

 دوراپ لوا هملوار مو یو مو قمردنانااکس لوا
 لوا هکلب میدی رغس لک هل کسر دشن وا نامرف ثلکهیرزوا شاملرق ناو" نورد وب

 ا

 يور وط ل ڪر لمکم كوت قل هبرا اچ اسدنغم بولوا لام لبصحم هدراید
 كنتم دخ یسهلازالیاروهظ ندر راګیر تكقمسلا" هه ر هک لیګ لوا تانقوقهماشدای

 ترامب نوک امر وراو هکبر زوا بووقنرفس 3 كسا رکو "و ط موب ن نسر نا

 زو نز واكلمکی نادنسا هرکص ندنوک حاق رپ هلباداقعا هني یدیللو تا

 قوج نوسر وط لتر كو اق نوچ اك غو دلواولرفس لوا قالمهودروا هد ادتسابواک
 نادرا رضح هاش داب وات داعس بواوا فرشم همزن وک جاف و لک دم زال كاك هلبا هماکنه

 كز موق نرلا اکو داب بولوا ربصم هکدانع هکلپوشنس نیک غاغو لاس بو ږیارسوبتسد

 عقاناکس بودب !تروشمهل القم زراو رکسع هنیرز وارولب ړو یو تف هکلنقو هکبرفک
 گ روتکمهیاتسا فو سم ی دید ننس هړ و باو اوحذع وتکمنس رولس نس هسا هب نالوا

 ننروضحج نوتکمیدلبا ںواشمەلپراشاب لول, بودیا مج یسابحا لق دلوالصاو

 مکره ه) زوسهجولناطوب هکر اب دید یرایشساب كولپ یدلوا لاتو لبق قوچرایدوقوا
 ردلکدز اح داقعاهنسع كن هجوق یونوبی دلراندناحواناط تبقاع هسدایدن اما

 ردفساو یل وطانالکږیدزسدمر ولوارداق هباوج هسلکهزع_ رز وا ندر وص زغو دمراو
 نییااضتقا ا ردمکرانالکدلک مس افز ور ز نایک یخ د فرط لک د مزال قمروط و سرا

 بروط هغابایررالی ةسارولر رو یوتفهزاتق ی شارابضعیرابد,دزرالشقللحاوس

 . پولوا لماع لبا بونلمهگردوب باوصیأر یدها رای دی درولوا مصخ هز شاطو غ اط

 زو_لیک



 vt 1 رداکد ردات هکمر دلوا هسدا لکدز دقم لج ار دکرک ی لوا نزول طابتحا تبغب اما زو یک

 علل ذک نیسح_ابهکروت ی دید لغوا یدمردلوا ینا ی دیا یل الج لصاهن اتابزاقفلاوذ
 . یدر و قامس بومسر دلوا هلکلک هلمخانای نیک یدبآ ىش ەلاق ندفآمز ی زاب م رو

 لصا لاو یدمردلوا نکیاشمریکهنیلا یدیا یلکدابقتمارس اتا د یل ەکتو

 رسشمر وب توعد یزب هکنوج هکیدلواو یاوج كبوتکم نراك دید ردیلوازکمراو

 کاخ هدزکبر و رم نادکسا هلتلود بودپا داقعا هرگننیزدقو رففلاخ مرکب رماالصا

 لعد یدردنوکب ودیآت داعر هداز همدآ نلکهلنانوتجم ردر رقم ثمر وسز وهبرع

 رادکسا هلتلود ید هادا یدلیا لوزت هغاتوا بوک نادکساراع رفطرادرس

 یزو نوسلروک كنو e ب ولوا نئوب ناوید هکرایدر وی و رایدچوک هنس هاب ۱
 نوسلوا نلوپنأتسا هنر ناوید ردنکدشلوا لتامز زکماطعدادجا ماش داپیدنی
 هنصوصخ لاماتساب دجا راد رتفدو نوسروکییاسم اصمردماقمماهاتساب دع یج روک

 سخا هرکن وامه باکر کد لیا هرکلوقوب یرومارانوسلک نادکسا عب بولوادیقم

 بجا ن اطاسنوکرب بوک نوک ج اقرب هن رزوا كنویوای دروب وب د نسر ول بب نس ك د مر دا
 نسکر کْ که نښرزوا شابلرق بو دی اج وکه رکص ن دیش بور دنوکن وامه طخ هر زو ناخ
 ردراو مزوس اش بوراو هفاشسداب یرغوطرآدرس ؟لفدروس نس لایک بوح وک ن امه

 هکمر لار درامزوسزپقلعتم هرس همهات دا هیدن ینا با تب ایل و

 ه ذکر دز عاصم بولوا ناکتسآزیشپاولزبکهرکص هملوا فقاوو هبلاقدرفو ندامدن

 اتسداب یدشیاااب دارمیدلپا نیم وب د مزید هپ هنسکو بو دیا ص اخ تواخ هاشداب
 e ںیم 4 دارد ی

 نو قلراو ور م 2ا کوا ۷

 هک هشرفس ولغوا ردنلفو ؟ودړو هبو دنکن خیس لرا ب اهلا فی رفآوردب, | هاله

 اماب راقفلا ود یسنکب رلکب نامرق الاع یدیا نوجا قماعشراف هنب رر یل الج یا ةودید

 مدبد مدرو نشلان نامرف کس نخهلوا قحامهمالسار ؟سعهدرا دکساو نس هل

 هسرولوا رسوم هبا كرادتو مدلپا دیش : نوح | كلكن دنقح هیات اب راققلوذ د ةمفخو ۳

 یاب لفانوف یی دلک ن کبار دنک اکسانیرات رج هانیلاعهاشداب اکی در دتسا ر ريشا

 بوقلاق ن درا دکسازپ مهاتسدابپ کرار درو یرانرضح مطخارژویدروی یرولوانکم یسک
 ہر د ىنسىلالخاساب فسو نالوا لنرات الو نامو راصو نب دیا لق دلوام ال گاونک همد

 اساپ كدروکك راد هناکا ابشنکن دم رطاخ وت یتتلوا دیدی هلو یرائر فح هاشنداپ

 م دلا یریب دت كمر ونک كنود اخ نوت تم یر عو ولرود هو همان تم ینداکی ری

 ۲ خن مام لوطاناهسلوا مقدیسکباو یدلبا لعوهکلک ید یدنک م دید ی هو بصتمو

 ببیااعد هاشم داب لاک دید نس هبل دا شاه هب هسکرابنيزیرسوپهاشداپ رولو! شلوا

 نزوا لموب نوچرا دک ساب اش اغا پ فسوپ ندمآ ی در دنوکیید ںوتکت سار کیش اعت ج



NNR? ںادکس اخد یدنکلنوک يج وا بوک ی رامدآ كاتا فسوب ی دشیازورم نام زر دیار 

 هدایز یدسروک هللارزو هکنڅ یدنوفهل ی باوت بوروق نان وا لنمامه یودروایدلک
 ین | هبودنکی دید لوا فوات هرشناواس دویدروتصدذ ر۵غمروت واونار مه تودپا تراعر

 هل 1 اب آله رذآ هرکصت لوک جاق اب برو دک تعلخر و هنیرلهدآ همشسا ر دقزو وتعاخ تام

 بوک یونکم ك ناشاد راقفلاوذ لعب یدیکتعلخ بو دیا سو ہنس د بور د شلو هاتن دام
 هزم وز نس هل وارا دزوخر ل ښباوج نش ٥ز اب ینغودلوا ق الم بولکه و د نکس واج لص
 یارب هن رز وا كيوب یدردن وک بوت)مود نس هلوا دج لتمدخ یتدنسز را فالخا
 ن وکولتس هک دب دلایا لام للسمع لایک ك ر دنوکی زب همس ااا فس ےب یدک

 یدیا مزالارا دم یخد هکوب بوہخاق فر طریزونه شواح لص مارب زیدر دبا قوعو د نیراب

 راد لوا ی دردیک نبارطضا هیلکلاب بوریو نتار یتیلهبرااسدنعمهلنا قلا صح نوکر

ح یراقاا ییا كرا درس هجوق یکدروکریب ندلاع تقبقح هسیایرایضاق
 هلىوبەذ رو

 ن وسیوس الب هلی ویبردنوکه لا قالد هنی هل عمط Og د نهد یوق

 e ا نام اوتو تا اش راز رب نوبت زارع

 كاسح هرز و لج ید وات |ںوشود ەتىلدى واب رقمهاشسداد د بولو عويس ن داسا

 ا هکیدلوا دراو نویامه طخرت راب دلپ ا الا هن وب امه مج* كر دنک هلی رال وا ن زوآ

 اول دیا رادرس یمک ها كراشخا كسر وم لکه س رفس ئابل رق كرلوارابتخا "

 مات دانیدنکب ویموو باوجلاب نس اہک واف هر وک ج وادوخان ن س مر لر و گه

 ندزکیر باش كراس مدیا ن ما وس نان لیفت امد قم دوخ كلوق نب یدش |توشلو ا

 ؤایدروبب ۳ البصا هب هسکو رد مرام ال ال قول ,یزانرضح هاش داب قم ای 4 چک ۱

 اشا فسو هتشنا نسر روس و د تىكى لاق نوجتندلر وکم امت تعاصم ام

 یو ه لکفدزک را نشاباتسان راقفلاوذشواح لصم كسأبا لةق ی ںوش هدزنل

 وولکنادکسا لواكنسامکهتماملزهزبرولوا لکشمیق ثكمرکهلا یخد رب ولوا یلالح
 هرکصر زابیلاوحاران ۱ همر ود وحولت و انرابوکتفک گ رابض او مراکنخ هلا فطل

 مدلی ضوفت اکسیشیاال ال لکدید گوق هلاعو دنکشرولس ینیشیایحاصشیار ات

 ترآ اسا فسوپ هسنا اتسات ا یدردنوکب وپ دەلد دا هلوا هسا هن یدال ن سروال کا لک

 هلوتقمیدتنارورم ,یخدیآربرزوا لاحوب ید انوصلا هماعط هما وا بید اغوا

 هرز اا مام سواح لضمهطااتا راقفلاهذأتس اب فسوت ۱9 نسواخ لصم

 هنانوک ح اقرب تاک ودر کتان نیک یا توعد لدا چا ییاشاب راقفلاوذبولوآ

 هنر ال ند وتو را اکا ی نداق اب راقفلاوذ تحعلصم یار ود لعبا قوز

 e GS ر نیراهعلق قرموت و یسنوکوهرمو طوم ندن | یدزاو

 زدق نوگر رکا ئاوا عقاو لغضاوم رسعتمرفظ هسراو یرکسع نان ل آ

 ماره نوک ج اتر بولکه بدین وق هنن كر دیا ترشع هدر رب یسکبا ن وکره بولاق دز

 هم



 ىلا ودا نالوا قلعتم هر ها زامدآ نوع گان , نازک ی دروکگ راد هد هدمک هراس

 رداتسامو رضا هاطهکنوح راد درون وابواک همآ رمه)هدآ حاق رب ید شوا لق یارب

 نکیالناربس ر کو میم هیون سکره عباوتو ما دخ لتبحاصمولتلوو ییا
 بو رو وا باش 9 هلک شو اس للصم یدلباتراشابول و ا ساب زاقفلاوو

 بو تماما دکل زا سرا نکراک رار جار نالوا نییعتەتم لخوا نکر دیا قوذ هرم

 هر > ےل ار هب دیاه بو انک ندن درا یر ندرانآرب دا تراتسارطتنمو تصرف

 هنزوافوشسو یرابقاب نکرد مارک بولی راص لنکن دننل ایز اغو هلمل اب بوشیاپ
 تی اتنا تک یخ نال وا اف اتریش دقدلآبوسک ین اب را دغ وب بوش وو

 حقوق نالوا لبا ایدی نییمت باخ ادجا یارک اتا هطبض نوای رم

 یدنفا سوت یرادرتفد نامرقو اتساب راقفل او تادلاب هتلاوما کو دل لی

 نآدکسا ةمغح نوک ر شب وایدردنوک ی رس ها مدآر فن نوا نعوطقم سآر وراد دتک راد ناک

 بو راوبون د كل وارادروخرپ لقدلوا مولعم هیضقراپدشل ون نادرسیناه بولک

 هکدد لنکوا اا بوک ندنجا ودر وا ناکتایوکد دهپ هرهذ بس ابی وک علیا

 یوفر هلکتلود بو راو ناکنخراظرس كذرط 9 یداللو ورکی زانلکب وب د رس رو3

 SERIE اب لکدپ .در وانر وکیرادت ك الواو و :دجنیدلکیش ما كنمشد

 نسال !نتافاکمیل اع قح كتم دخ كلك و دلیااکبكانس مجاب ایم ب ومعد الالاکآ

 ی ترک لوا نوح قدردنو کل اافد رخ ب ۰ هد ها هلي وا هسا لوقعم ۰

 نوساک ك لیا توعد ی اتٍپ فسوپ مولغوا كراو لیس هلام كجا هو قىر ی داوا
 ود رطتنم هم اطلس تل ود ب اصبوشلود كلو مدآ ن دیک ناک ں ید ھل هجا هوې

 اک لغ وا یہ یخد اسا ںاگدر وتک هغانوا بوث ود هنمکواوپ د دكا هوپق كروس

 م نوت وااہم م ل نیک یر كرا لک ی ر ولوا كما هوهق رساس نسرولس یخ

 رداج و درسردیکرولو| تزاجا هرس نیر اب یلاعتهللاءاس نارات وسم وق قا

 شر ایسرکم نب دنوص لازونه پ ولک ی لآ هوم 5 یرضحام بوروتوا بوک هند زآ

 بولک تب لیسح یکب هيو اوازىسرر وب هت ۴ :اطاسبواک, يسا نخوا ووش ا و

 زیالوا هدزم افصودنک هک ز الواتقورب رداتسامت هر زادرس كچ د مل نایب را وجهن یدش

 یراصو ادرک ر عو یدتک هرشط ب هد ندماعط كر ویزسعاقجهرشطنب هلون

 بودب | قاشادلوپ هلغوااتاب كروت ا راس هرانوب دم  طتف اح وا ارضح واغا سم

 روس هجا ین ای ابترم راید روتواهطااتاب فسد راهوفرم یدلرعماو د گی : ماعط

 تارا شاي فسوب علب لع یسا رک رار کن تاج یدیآ ضعغوصل ااتساپ فس م هد

 هرفس بوش اب یدو کنش امرا یدو دلاق غ دنبلود ند ناب ب دوش لانا

 بوسا شال اطاق بوتموانیرز و یندیرایقاب بوئوط ہک نرالویدقب منی
 نادرتفدویدر دقأر هنیکوا غانو |ینیم ب وریکو رمااتماب نکی الا هدر ؛هطرواهرقس

 یو تب هی او یدلبانام ر ان توو ین ام بور دنوک م دآ

VP 



 يسا دنا فسوپزا دا قلیوط چن بودر کس نبرد اچ كاش إ افسو : لقد)وا

 ژنو هاسم هنعابت اوهنرامدآرت اس بونلوا لتقیدیرامدا اصعد واط یانو :

 ماداب ی دلپا ضرع ید ینمدخ وب بوراو ناکدخراکتسو دم یاسر راہ ںلوا ناشی
 ندنفح كنمشد یوق ییا هوپ ناکتلود هدر زعغود رووا نو سلوا یرفسراںک ساو

 ید كس واح لبصم نوکو یدیاراو لمګ هرفسربكنن س ره هکی ںاوارہسمكناک

 بسانمرفس هم اید هنس كج هلکب ول اق هدوسآ ی لوطان |تی الو دعب نمر ولکی شاب
 ` دنعابنا و ین اکورتمهلج كن اتاپ فسوپ یدلیاراعداکآ اتداب نکرد رولوار رقمو
 كنس اذكى ح یدنلوا طیض نو | یریمینابساو باود كنيزتکاكرننلو لتق
 قاب شابهداز یکم هلغلوا تناما كنس هچاراز هلال هل وبناتسای راب راو لاقثا ضعي

 یرادزتفدیل وطانا تقولوا هدازکیب نسح ی دلا ضبق بو ردنوک یی ی هن اعوط یوق
 ماست مرآ درب ود شاب بودیازتفدرمطقو رت : یتسامتسا لج نامر لا بسحب وهل ۳

 ۵ نوخلواویرلوا لحادهب هنر خدومن ز نالوالصاح تونلوا تخو رفید لج یدلرا

 بو ر وتک هلا هزمنیتشاب شواح لصمواتاردق نوآ ندنلوب هپ د لام لنتقو یدنکیا

 نوکیا یشابش + واح لصمو یتیمكناماب فسوپیدلکیدهنتکوا یغانوا كرا درس
 یارو یدلرو یبصمه س .واح لصم هکب ن لغوا اتم :راقفلاوُدبو ر وطلنادىم

 ساب دارم مطار دصو ساب : دج هداز از, یکتا یارحامرکذ یدلروط هدرادکساخدررق

 كعب بولوپ راهتشا هلی سو هک نوپ یار اب نکی یعابسرپ ول هنردا اسب دجاروزم
 ییروط هل زم نالوالاج مخ هیو دن هللا ملاطو تح توق یدږیا سا وار سماك( و
 لاس هت نولوا نوکنرس یر غواتساب ؛حوصنویدنفان راهرو اشماب دوج روهشمهلکعد

 نالوا حدقمه هاو دنکهنلعیلبهابس یدیل ىش 2+ ادرفت نزو |لالقتس هاقلراد ر رافد

 ثرشعوشبع نكره ەسەك یلاثمراتب و هداز كب نانسو ىلج مرىمواتسان قابو كېلى
 هد هاتم ناراپ نانلوارکد نوکر کر دلوقتم ندک بز ی ږیل اشسا دج |ییلح رم نکردا

 لقن بوک ه هز اضزکلاب ش ورد یتابارخر, لمتف ای یولومیدیا نوک ج اف رب نکرروطوا

 تمعنضعب قمطو نوکره بوروکی آ اسایدج |نکر چا بو وق هنیکوا ەد اپدبقورب قە

 نقږنلواتوعد هسا یورو وا لیقبهرانوب نوکر قافتاع درر و نس ها بارش توردنوک

 ك دنیا هک سر دزوکز جاقر نر دیکند هنردآب ۱ راو ی دلک در رقد د مع التخا هلیا هنسوک

 هزکبدتسدار دحوتفما دخ باب ك دا بلط د ارم ر ز کبر ره ی دلک مزال تافاکم ك د زکتهذو

REوایی مت شورا ناسا 
 ه

 یدهنسدا ىلا کچ ںلوا ی دا ہدرا دعاس یل جرم ید هتسدا نکلا کک تنه نر وا
 نتیلوت هیدارمهدازلفنرق نغل اسفا باسنحا کلر هن ردآیلح ینلطبصم هداز كب نا
 نوسرویرواف كس قرفاکب ییاعت قحیک هلن ا[ عد مدا یرچکب نبا ٠ ١ قانى دەتسسا

 لب |یلا ء ثتمه نس هباتساب دج او ی دتیااعد هاتوا نیما جشن هو و

 یدیدهلنان قلا رقیه اطفال دهلوا قلا یک گارانوب

 یو رخ س ک شورد



 اب شا شوزه بودیا عانتمااثساپ لاا یزید و ات هک بام شیو وک

 اکس ی .دقمو لح كن هیناقع تلوذروما بو راز رثساب ناک .لذخ بولاصهفاتسا
 یس بو دیا لذخ سلحم لها كد هلوا قیاط«هب یان طاس یا ۳7 1 دو

 یطعمو منام قوب لګ ضابف شور درلپ دلی وسر زو س ندنز وب از تس اهب دی دیه دا
 داسا دا بوقل ت وب د قدلراجا لای رس یاب در توک و اتم او ی ردلوا

 .ردراو E اوو بولا لوبق یدتلا هجا حافرب هدر بروط ندور

 تعارصم هاکرا د هبزح هاک بوقبج هکولپ اسا قاب هلا مایار ورم یدتک بولمکح بول

 مت هبولي فرق نج کر دلومنم ندودنکیدقج یدلکقرفلواراذک

 ید نوعا سش ی لام دالوہداحو یراشاب هساکعتا بووطزو ناندا لود یدلوا

 تاب مهاربا قرلوا نیما هاکو ج هغطاقمء هلون اتسایخداتساب دج | درک هیلق

 دجا یدکح یدنکیأر ةو یدلرو تزازو ی “ یولوارادرتفد شاب مانغا زاد رص

 هلت رازو هنس زکس نوا بوشود قفأوم هنسا یدنکی م | كف دلوا ه اتسدات : ناخرج نب

 هنغو رف ی رییس ها ناسساو عن اهنغو دقروقىن داع یدلو اراد زتفدلفتس#

 هسدق یدیآ كفا هزمهلد اریقحو ازتساهکاپ بوب ارطن هرانلوا یغاسا ندودنکو

 رکی لک اجرک رد دا بونلو سبر کب رک کم راید اا د دارم یس ةن

 یازااتعاب . مهارپایدرونگ بول آ ها شرق ندنغاموا ی یر یک ا

 ساب دارم نویلرابما هیاساب دجاراد رتفدو یدرذپا ناسحا یهاک بولد قجابتحا

 ردل ۳ هرات یه نبصع# هل بوسمر و دوحوالصا نکیارب د نزوکهعه اکر در«
 هدارغل اشنود یحی دی ایش مالو بیصنكم رب وام رک« هبحرو کد نما تاغتلاعطقو د

 علقدراو یسیمدار كنا دار هانی رلرونب ندنفرط رادرس نوجا صوصغ ر بو

 یراک مدآ دروکز قلاتساوب یدزب ندقوح اندند زک اشسا ڭزسبۈكج اشسا نإ

 دراب مالکوب ابا خرم ذرو اال زال وک نیر اک راکت لا له 1

 ند دحرسر دیلاخر کو هری دپا شوا بلقلارسکتم ن اد رتفد قوا لصاوهب ساب دارم

 زد هنر دایزوج اش لمرسز و ا اا :افلنهج ورق یو نکن اساپ دج اعلق لوا ظعار دص بواک

 شلاق لقعلتنورد اتایدارماماز لک هبا سح هکبدراووشراق هلبارفس مزاول وای تهر دقلوا
 هادان یدشلاع قو ۳ د نسردمکه نی رغس شاب لزق هلع هتبلا هعفد یدل

 لپ هجوقو بوشود هفوخ ات شاب دجا کیش ی.دنوسنکهلکنس هلویررشج
 - قیوقبلا یو دنکهللا لام لپ هنلرایرقم هاسدایو در دررقماطخ کمک هلکنویررودلوا یف

 0 قاق واردممز ال مهلازا كنا هاتسداب بوض ایقاناهاتسات دارم یدلوا لاج یدتسپا

 .هرکصن دلاف و لیقق وح وب د زال وا كنود یصیخان كنارزو یدلبا بارخ ىل الا تو
 دجا داشاوب یهرویب هلی ضیق هب یرهم یلامردلوا راو نس رول نس یخ د هاتوا موش الا

 بوک ا دک سا یسکبا ناوی دلا دعب ی دی کم روکروما هم ااٹس اب دغ یروک ناو داتساپ

 . ةاقعم ەت نوکلو| یدیا هدرا دکنس یرداچ هلو اور فسا اپ دج او یدر ومو لوب راد



  ۷٩یا الغ قلا هئم هلکسا قاوق یبا مام نکرواک نادکسا نژوآعدق ۳

۶. 5 

 . یوجآ اپ دجا ید ورک وارپمو_بوتسانب هنخیاق كت اشاب دجا بولکة لاگ
 هلو ناتسا ونود كر هکح كروكەلبا تعرسویدب دهلوبناتسا كنود نامه لق دوقوا
 هیدسک اما یدک هیضغاتات هنر اکدآرو راج ئدردەژ کا ی وام دآثان اسان دارم یدتک

 ۰ مدمهزتر وق ینا ندنلا كرادرس کی دردن وکر خ هاشسداد هیاتاب دنا یر ای ںلب وس
 كی جار هن و امه هبتع هنس هد مريخ وباتسا دچا نوسلوا نز وار نح نوسنقابص
 اتاپ قاب راتروق ندنلاكنوپ یکلوق رجا مها داب د دم هکپ دتبازاینبوردنوکیرولف
 هس .رزوآ تنم ی کپ ازاسو عرضلر رفاووت د نوساوا كنا تامهمو ان وارضاحل )و سااک هیر /نآ

 اشابدارمرادرسی لس ات ود یرادرسراک+نوکرقأفت ۱ بودیأر ورم نوک حاق ر

 سفنلجزکنامدجا ی نو وار .تنیپامهر ومضح بورا هنس هح اب را کسا ید

 ۱ اب مت هاتسداب a یدیو رب ار ناب تارمرار ایت :دماللناگدلک رشوخ ید ۱ هاتداب

 لوقردلکد باد ماتسداب یدیدروتوا همروط زو غ ابا نشنافریپنس مجاا
e۳ اودراو مزابنر ندیم امالوار ادروخر كع در ںکرک ك مب ندح  BS 

 ,e ور دکرس نامرف یمر لوا كما امر نكنلوق راسا, بووآ

 را اننوسلین تاب دارم کید نسل تفغارف ندنلتق نم هیلشغاباکب اش : ا

 رادزتفدهدفاتسآنس هسروکر اطخراهن زاما ن نودعحر واکس نیراب گلن در دکمهاخ ثسدات رمآ :

 بور دیک ت علخرخافر هیاشس اب دار فود نوټسنک لمس هناځر او هم كلاس قاب نو ساوا
۷ 

 ۱ | ناکمرکرادرس همانتعارضرویمر هللا هنسح ؛هکس نایب شیاشماب نجا یک لوا ی < در دروک

 هزافاص هنس بو دیارقوت یخ دامان دارمیدراوهنغان وا زا درس اوری یمن بور دن وک
 اسایدارممادخ تام رکد یدیدلوا شوخ هل هز هرکص ندع بو زتسوک هلماعم
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 ۱ تاب دجا بودیاابهمیدالج یدلوا نوذ ام نده اداب هنلتقراد رف داشساب دارم کن
 هسنتوند كروت یتیشیاكرارسع هک هفیدرارداع ها هت ا نب كر و هوهقرب یکی و دلک
 ی درانوب بوش ربا یرهخر وملک اسا رج ای دلی نیبعت جزوک هنشا هلکسا نو دیا

 نالغوار ان همر رب للحم قحاقح ندش افرویرم هکر لک یخ دوهخرپ لاحردوایاںنل )شا

 دارم یدک, رونود هلومناتساو رک یک یودتباتآرقیدرو هرکدن روهئر هنلابوثماس

  یامریدنلوسیاوحاویدنروتکبورودلوپن مر بودیا نییعت م دآ یاسا

 هنر وا نالغوا هزار مدرر وط بود هز وکم دا انس هلکسا قج هلاصکردوبیسو رغوظ

 هج اپ بور دکج هلوبناتساو یدنب هي همر بواک هلتعرس رک لوط ل يشب واقاشوق

 ېی دتسا وار درکس کرم د زر ید یی مرولکیدمش نب یدقچ هنسوپق ۱
 ار روک یدل یدو و شورغ ٤ یبا بو دك ر دشنبیب دلم نمک هغاووند و9 هروخآ هسک

 ا ودشاوو ؟ودهتسا دلم كدروکر دمک ی باف اقسا رق دراو هنس هطروا ابرد مام ك دکچ

 ` اڭ رشنپننتساب هلکسا هلن ابی كا مادقا یخ دز ی در یخ د شور غر هبد گر دشاب

 ٣ نالغوایدنکپ ووداساپ یدرودغاکراکآنالغوا شییاتارادرتفدرکمنالوا همی ۳

E 3 ۳هد ۹و e 



 كر رک ینالغوا ابی یشیا اتاپ دازمیدنکهیودروآ لق دقج هرشط ندقاوق
 نوشوف رامدآ ھن 1 بوردیک سابلی رعو هب چ ۀ هو كعد مزولب كىسېمرولىپ

 ن وی هل جووب هیضق كر هدیکی ںا وا لاج غزلو رای درد زکر دار داج نوک ترودحپوا
 لوا نسکربدیرب نکردیا س غوغهلبا یس ربغږ یر ندن رانالغوا چا كاتا کیں اک

 اغا نیسحراد هنرخ نسر دیا قاسوساح هزجص>بودیا تنایخ هک تمعن لو هکتسیلکد

 هنغالوق رادهرخ یر هکدتسنا تلکود نوا سدان ید ینسیلیا بو دیشیایو

 نالغوار رل وتجول هنر وضخ اج اپ اردا یالغو )اد تیز راز و ےک
 زدراو زیرا هفولع نوتلا رو لنوک نداتماب دجا زن الغوار ھن شب ز بوملیوَس ی

 يبيز نجا نیم: تازا فک نوک وات , ووبخ کآةسر واوا هن ره ندرکف
 یی يهمرپ لوا بونلوا دخ ارانلغوا یدرب وربخ وی د یدیا یتطبضم ی E و

 لوا نالغوا ترود ی لفج زو كم درد یلبواید زتمس وکی ی قرا صو لیدر وتک

 هرکص ندکدتیآ ناسحا دقنرفاوو تاله ابس هن ه روریخ هیاشناب بونلوا لتفتعانم
 لاسو داسح یناشواثسار تفسوب لا اومآ ندمآ یدلپآ درو د همروط هد رمو ی رف

 العا هدعب یدرونکلا«دفلابم پواک اغا ندیکهضبق یلامهلناتساپ فسوب لوتقم
 زتفد ندنلام كنساکیا هودراطقزوس دیرکل اب بولک ید نیییک هنلام شواع لصم

 . لكس لقاع لیدرومآ یزو وکودروکب ویلا أعد هناشمابدا ارهراکنخ نقدنلوا ضرعو ۱

 ندنعب دلاو هب رر رغ وی دا عفد نر کلن بل الج ا دا هدر یغودروت وا

 یتطصمیسافا هداعسلازادیدلوارو رسمه دیدلوا دب اعهلالا تب لاوماولکدوبا دعام ۱

 هغ دلو تصرفاشماپ قطصم نالوا اقم ماقام دقم واما دچا هداز یکم زتفدوآعآ
 بوی روس قابا ناتهر دینا سا ك که رفس شا اقا هجوق کی بارد
 یسافاهداعسااراد هلیساقلا یدنفا دع فم یراز وسوپ زید تیکراویتد هاش دابر رک

 ردرزورا ذکراکورامتخا جاحو یزاغرب لوار دک ح هن ثیبخ هر صوص کد لروسههاشدا
 تلاغ هشرکسع یلالجولکدوب یدتنا ریتم نیکی نامشمالاقز و العلو طانآ تیالو

 تمدخ هلا ش ابو ناجا مرو غوا بواکندنقح 2 ذس فمر دقوب هاو آر ورهقیدربق بولوا
 هسزتسار دقوپ ماضرهکلب وسزوسر لنقح كنا درب زس ضرغ لهایال ار زسیدننا

 چ ترود مام هدرا دکسا مالک لصاحیدلیا تاکسا برید نوسرون وا هسزتسا نویی ۱

 هاب ]آل مکم نی دبایش ]او نوکک ادب هبساقزووورکنعولط کی | ییشب + تورو توایآ

 تر ر ردرفس ناب دلشاب هکمر وک ك راز نوجگارفس هر هدرا لواو را درکه لوبناتسا
 مز يغس رال !اغوداتسا د لیلخ نادوبف لاسو نج هرق ریستواتساب لملخ نادوم ادویق 3

 ندرانادوبف برع رازج ردلرتم ین ندهنطاسلاراددکلقدر وهنهاکشدپ یر

 رفاکرب نکس یرزو ندنصاد رقا گلم لارق هين انشارکم بولک هلبس هتیلقرفعحز ون :

 رف اکر وآ تنحردقزومشب نوجا لاسر اهنتاقالم ل ارق یلغوایلص هزاترب معا یک اههملج ج

 بواک ت سار هت رایکرر ارج نکر دیکس ممر دز های دھو فخ عاوناپوب و هنویلقرب هبا

۳۷ 



V۸ قوا ناعتم هبابا دهو فو رب ہا یرافکن انلو انآ بولا ولف هرکضن نط ع برح 
  هنراترضح مالسا هات د ایروزم م الغوراید |ماسلقا تار غلا نیبنزوا یرائداعؤ ماننغل
 نر لکد تیا ماسد هباساب لیلخ نادوفیمالغ هلاموژرم لح راد درو ور ڪ شد

 ۱ هاکن اگه هات دوو ضح وز هرس یدلوا لام توخ ها لافبتبواودیکراتعاخ رنک

 نادوبقیدنلآ هب هطوا ساخندنآهب دم رخ هلکعالوبق لاح یف بونلوا فلک م السا

 نفس هاردص ردن دم دین ویلقرف کلاثم هوکنأب ی لا لقدراوهزفاس هل ات وداشاب

 حولا هللا لع الکوتم هبقدنلا یرمخ یرلورل لو لنکوا شسوف الاحاموع بودیا ردم

 اونو ذی هتقرف نول هعطق یی لار لکا نکو دیک بودل
 هنیکچوا زابل قاب ندنارایدوق کر وکی ضعب بودیاتسایس هنضعب كنيلهدازمارح
 ۱ زاشت |تزانس> یرل)م ضع بوقمح هرات اج هکر ار را ین رخ كراتوىلق هانراق دراو

 لیمزوتوا حابصللع ناکبیقعت بوقمح هباب ردنءامهیامت ودندلمل لو هل ةعرس ما

 جا د هماشخا بوشر, | هدرصع تقوو تعزع هنبراززوا گلروکن هاب كر وکن د +یزادقم
 لز اور یب ید رافکب و دبک نویس ندنرادرا ین د هرم ا هک توالت ولس

 زافآ هکنحو كقت بوطندنم مه ره : حابصلالع یدراردمکهحم کوا بوقاب

 کس بار دارم قرتع ناصروق نکیالتد دصم وج هلی آرا هغر دم السا تازعپونلوا
 شرور غاعس و ءهبودیآ ت نافتلاو تیاتر نودرونک ندر ' رد ناخ دجا اطلس

 شابندفا ربا یدلل عزم ن دمو ج كرابک بور وطلاب ن زا هللا یسک ن رادو قی دی

 تزال هغمشا هرکص ندکدنرا نوب ز بوریق نرسو كړ د هکود هکود هاب ط ط
 ردقشنلاز هورف ی رحردفز ومشد تلنراجا لارا 2 هدرصعتقو ید و

 رکی هوک عراد ترودسب یدلوا ماضخا "همه .5 ضو قم ك هر یو ٹاس ید بوط

 نانلوارکذراب دلوازا فا رکن هننأمل هسوغام ب ونود داماغوا لاس بولا هک ی ران لق

 روو رش ندعم یدهن کنه تاجرد ردروې شم هلک ید منج هرو یر ك رات ولف

 یسودنک بوردن وکه مان څهي هنطزسلاراد ساب نادوش یدپا یک ندا علق

 نافس بوملبارود بو دیک راقرط ماش سولبارط طو نوردنکساو تورب وادیص

 هلوبناتسا نوملک دب ی یرهمراطفآ ندنآ بولو د هن امل هسوخامرک ةلانوب رثا لنداذسر

 یناتمابنادوبقرومس تعلخو فیرش طخ نیعق رخ تان ندبهاشداقرطراپ راک

 ناسحا یسهباب تراز :لکد وا لا توت لحم مان فر ویارس بودا لامشتسا

 سکتیراساوااده نوک اید هردصندقدلوا لاد هر هرمأع "4و اسرتو یدلروس

 روبزم *هئس ناع دجا ناطاس دی دج مماءانب قدلوا عفو هدلویف م قوم بولیکح

 تام اسارت نواب نزن سا نادم تان وکی زر ھك لاق
 ۳ ازابخا بونلوا عام ياشموارز و و الع و ؟ یزکس كلا وش توئاوا

 یاتسداب ها ارفهجمارف ۶ هماندهع یدنلوا رسا ہا م ضو هفب رثس م ماج هد هکر ام تعا سو

 نالوا لبه لد تامل هد هناتسآ ندا هدارتب لومقم كښ دنکهاتداد د سو“ براھ

 اسار
 با E E چوپ ۳



 نگ : لق نالوادقعتم هل هبمشام نط الس ولی سما مانیراوا سوگ

 دی ةوتیامز ناغدج ناطلس موحرمأم دقم بودی ۳ قاوایرم زا

 ندنس ههناط ولو تکنو واک ت یوا دکن زوآ هجو دنلوا دیدگوررقم هال 2 همان دم

 هچارف ندایسنرولفو هبنایساو هنوغناو هیلچ یراق نالتقو لاقتروب هز ونجا مام

 "تاک اک ااو و تبخر هکک تولک هب دسورح کلام هلا یان سو ین

 :هنراس وا سنوف هارو مزود یف نماشداب هارو بو دیک

 -نالواژ کمد هاف وهران بوز 9 هنترابز 1 نسیب واوا ندنیاب اعرو)تچارم

 | ناطلسمودیزم هلغلوا تسود ی دق یعاسداب هبجمارفو هاو ضرعنو لخد هرانابهو ۱

 نامه محو :فهژرپو نامتخسو بنی" مس روه ندعاتمن زالوا عونهدنامز ناخن اماچ

 یر اک ونک بوایرد ىد نوكو ېو ملاين زالوا ندنا اعومُ ام مزد ناطلس ب بر ایرو /

 :بولا هرهخذ نیت الویرح اندک ا ول چب ارفو هل مير :نزوا کو بلک« هنیلان دیو

 زاهبابا تفرکود زاسروتنرا هرب خد هخه د لاک ںاک ٹیم اریرایکم اليسا نکردیکهنت الو ارج

 ندواهما ارف لق دنلوا نخ او تفر کن کر دنکب وا | مریخ دندنالیماو ابد یر ندرابمذو

 ندعاتمیراکدرونکو هلبرب وییابسا بوئلوا قال طا هسهاروتلتساوهیلواوهساناملپ
 زومحاو تلخ اسیو جابو تورو هسا دصق و هب رادع« نالوا ثداجبونلا * ر؟زوآنواق

 لقد راو یراناسروق هشامل برع, ازجو هیناوابلج یمسر تللتمالس هذایز تدهچخا

 هر فرا یر ارج نکل داول اسو یز نکلپو نوشیوقو تورا: بوتل وا تیار

 اد تام دلا هرنزانامز ناخ ت ن اطا س راز ا افي :رللامو ریس

 نو نیوض"ندرلنایس نالا ترار هلو وا لوزجمهسرواو دنا مز یکی زاکب قنقرانپالوا

 .كعفدو یراکدعا لوبق ھن اا هعلق ندفرظ لوا ۳ هنکأرف یننیزاناو -
 زا لا دبض لابو ناجرمول هر ق خیال سئو ورازجزمرو لاحلقع یری
 ندفیلازاسو ندهنناصق و ندجارخ نزوا کو ناک لو ارتا چرت نالوا هنتمدخرلنماو

 یراعاز بوزو یتوتلون الو هنییاسولوننوقوهنرایغیرایمدولاجآ ور هلو ڵام
 ةد هاتى ازالو یشاوعدهلیراس ولو سنوفو هيما اض رعت هنسکهملوا ليم بتف هرعم ګرانا

 هراذآ تم و نیل انو م دقمورو تم النني د يع سن4 وام یشن هل سلس ك رلنوو نوک :

 هلد 8 اض ولخ مدانز ندرللارفهلج هب هیلع نت هک ون آدعام ندنغورل وآ سم

 ال دراو هبارزو هو راک لک بو :امه ناور د یاب هر نالوا قم ۳نلودرد یروتوا مو

 رەنا :اردصتومدقت نزوآکپ نلکیلوا ن لوھ رزوآ یک کرلبطا دارلارقراسو هنیابسپا6

 دوغان یحاص سر دبا نیو, دزدولەچتار ىزا مياس نوت وا ادا <

 هداسورح كلام ندري مباتاكأوول هم رد هلبروکی سب هعضق بور زین وک تلو

 هيلؤا خامه نیم وا و ایا بل مار
 : یراناجرت تقدراو هی طاق نوا يچاز لبایراج هچا رفو هلوا ٍعفاعم .

 ندنرات داوا م دقت كصالخا لاک پول وا مقود سه تیبا بویاقاتیوو
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 وات ںلوہا فسا یرایگهجارفو هجا عانصاینراوعد یشاع ةهیازانلورمضاح ۴

 امت ود هدنزوب ابردوهیغ ارا لتراصحزاغ وب رارکن یخ درب هرکص ندکدتکب ونار نزوآ
 . هللاضریرنکںو دیا قاتسود هلا یر یر کد لکت سار ەش و ایک مار فرایکی رب غو
 ۶ بکر اتسا لاسرآدپملا قوت ملل هنسنراربج هج مرو ه.دهزادقمو
 دلا لیم را مدا یراپاقلاو یرناتسهینافع نطالس نوح هح هنطاسلارادزآ

 ٣ و هضورو همرکم ؛همعک هملشادراتسایرب رە TET هلمناونع

 نونلشنا هد رصمراید هجناکهلآ و وردی راع دق نونا كابا بدم لس ولج

 0 TE ar 8 !اسرا

 نامرف کایلضا نیل هلحراکهنطاسلاراد بو دیاان ةع یراترضح ناخ ںج ا لاطلس ایم
  هکدنلوا فلک لاکو نیسحتو دیقن هبترمرر نلمعو ملی لد بشوف ذر ویب
 باسو مرا ذشفلا كسب یسهملخادراتسا كن همطعم "هم هک ی دبآیم ہا قبس ثم

 ںیم لنسلو لایذاجنو رم "هنس نونلشیا ندهتفار هرح ردك راصقرف نزو

 لکا اهنکاسلع هرهطم “غور كل لکیدنلوا لاسرا هبهمرتح "هبعک هلن ارامدا هہلم

 هوسک كنبرافیردقرمانع هللایضراره زن "همطانت رمضح دو یس هوس ۵۰ همعلا

 هت یدنلق لامصرا هن راتو لیمکتهد هینآ هفس بوایرو نامر ب كم طایراقاطاو
 هخرات فل وءنرلا ماسح یل ولا نبا یدنفا دج هدازیلح هرفر دکر ک هسالوآرکو

 هد ناطلس منلو وا ردصم "یصاف الذدو لح فلاو رشع یا ےن ہک سا جا لقلي و

 قوا تومدمونتسام احوال مایا او ك موج رم نام
 تایید و ودمک ,قوچىدوق ماقما یک ناف« نب ر صم یاران ر بو دیک

 ی هد ردقحاند ا رشا تل انان ا :بودبان و ءاسم روصمءل ع ھ

 املوا اع لوا یدنلوا ی هوس ال تامدخو هام در وما تن راکت 1 | راششا

 "هوسک بوتلوا هلفف هیجوتللاوث اوم رخاوا یدیا تیر حح لفات روح بجاولاوھ
 رک ناو نالننضسمو قاماو اط اراب ونلوا لیمح هلود همرکم مک
 هجان ار هغ رٹ تان اا عو# لوا بولوا مه ندا دم ەرۋ ةمفاو رنهاکشب ۵عاق

 لوصو ناغوجاناطاس سولج بواک رخ ندنف ر ط نن رق رو 2۰ هیغودنلوا ماد

 یدرولا طع شوشت نو ید لصا یلادو ںزوا غایا ماع هک هال كنت نیلجنا یدل وہ
 ۱ ناطلض مان هرکوب یدیاروطسم اس ناخدجم ن اطا ما ننناسو۶هغرثس "هودسکو

 ترب> بونلوافوخ خد ندنعوبثم  ربشوب نیکاکمزال یسلواز رطم هلا نان رجا
 هست ماقهاو طیض هره سارح د بو نل وار کف لا غا ابن ر ,خ الات ۱ یدرتسیکر ول

 ٠ جالب اما نوعا قلوا لددس نجار مسآ میل تیحن ۵ ندیم رس قاطن لوا بوذلوا

 . نوفیرش"هوسکن جلوا هک تونلوافشک اکآ ینخزاروپآ هصاع بوتلو ت نود هیات

 هیت ۳ E اما بوب : د هنلوا ما |یرومعق ضعب هکر ونک کی

 5 ر ۹55



 یدنلق دجا - نوع رم مآ بور دنا مج زاج گو لزودر زلاا قبور وتک ۲
 e e مس هم هڏ هنس مقوی دنلوا ل اصب اهەكمو لاسرا هنل نی دبفخ

 دا دعا هلن تع e Ge FE اسا دارم" ی

 هاماتسان داری اقم ما هنيا اد چر وکی دروک تام مو كرا در فس اہ وامس

 حانج لع همجگرابد شی رومعنادکسا ها ام ترصترکاسع نوک شب هارفرم در

 ص بول اق ندرادکسا هنل والا ی مرغ قعلوا نامرف لا قبلو ار لک ادع ۃساإلا

 نکس لاح ی تولکرابکی راکت نالوارومام چاو !لصاو هم دلحرس هر لبالحارم ۱

 ید شالوا سرق ینداتس قح وار رقم کو دیا هدزب مذ"یلاوح هازکهاتس یدلوا مچ مج

 ا بودا هلک ی یزبشس یسلاهایدلوا لصاوهزوژ "یلاوح ها تعرس نوممروط

 مدرارفت لوا هاا مارا رقم ر ںوقاب ىا مالساركىسەراش موق هب رو

 هاو ضرء لس هد 3 یاخرس هوکو و لنراوحژ رند نکر ولو مق هوا ك ءا هلاقم نواک

 لابقا ناب را هار هبخ دنلوارزراک ناد ہم ضرع ند ر نو دبا دادر" هلا رس ن مآ الار زو

 یخ دات وسومو بوملوا دم را ن دنا دوجو بوخلوا فقوت لور طلوا تدمربیوزتسوک -

 راد برم بولاق هیدن 1 لاس یراک < ار لو نڪ لوا للو لاحم ارآ هرکس ع بوشو را

 رادرس هعفدو هدرفسو یدلیارآ رقه درک بر ابد یو وہقورادر ,سبوتود هرکص ندزابدو

 امدقم باقلالا لعد وک لم غم و یدلواد او اوج یوارر دن وکی وتکمهه اش نر قو

 نامز قوچ لوا تتلو مالعاهدزکی دیا دہ ع ضقت ندلاوقا نالوا اتام ز ی ل ہعھسا اور
 هد رح رس كرم هلوارداص عفر ندنا بج وم ید چةن هکی داوا تطل ر وما فکتوم
 هاشدابوات داعس ةلتاعفد هدرا ال تق نسهجن بو با ممط هلو ما علت کوزابرکم را

 ESE "قعلوا دمقنالصا بو دیااهناو ضر ءهنفرط

 هک ر سعرات "نو یدلک هزو رصت نضمق تکلم نالوار# زوم تللو 1

 لزا ساز رة ںوکحزک هتل هنوز وا قادر یار کیزاغویارکم الساام دةم یشلوا تاهامم

 نان عل )رولو نرازحهسیا رب ولک هی الاح ی دیا شلوار: سا یراناخ بولر زو کد تاه راع

 7 مسن Sb راز خد مز زکلردر مولع میر کشل ترفوو لام توق كد راهاشس داب

 ن اع زالو وا ہد شد دن اال وعان ل راکرکپرکسع بو دیار مطتتساهننوهافلاوملقو

 همان دې کا دروس ام ادد ومىر هفح نانناماس اا

 یوق لنیکانمشود هسکر ی وقركهامداواتداعس نیهسیاژابرونیس عمق جنب جو م

۳۳۲۴ ۳ ¢ 

Eهسوغ» زک ضر هکاوسرءنلوا لهاشمزمغاتس و جد مژو دقء  

 نابر دنوک ن دنفرطاثم 1 دارم م طار ادرس مالسلاو هلک نوطنالوا هدر دقت هدر ؛ءارو ۱
 یرللوقاسكاهاتسدامژ ۴ ات رس یمعدرونلوا تاھا ا ت باقلالا دعبردیاوح 1

 ینالوایولغم SE کف وآندم دقت" ام 4سوا یدلوا ژن رس ایراناتر دیبک

 نددقن و یلواید د م هل دو طن ةسالوا دادعارانلو سا نرم اخ ۳ ریس کارو ل ۳

 كیردضق ندرانکلم شو دنتوا یس هبطخ تله. ولت داعس هکلوش دلا ما یر
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 هزکنسبامع لندبمارک مزوسملوق لناملعرب كاهاشداب خش هسیارونلوا راذنهاو ۶
 هراصتدق دنلواروفن نایعتورونیس مطق ل والا قاک بو دیا یس هح ال صو ملص ورک
 - ردقو لیبامه یاضر هنغو دلوا و اسهنمانسامع منا رسام د ثاهاتسد الو م د مکی وود
 ۱ دب تروصنالوا ردم هد ر لقت هد رب یا رو نو الشق لف رطو رلاس هج ءال ازله

 ندنفرطهاثس مرقم ند هلجو ردهفح قلا ماقا یلاعت هللا هبانعبر ونلوا ىس هوا

 ۱ نر ون زم هرکص ندم الکی نوعا مص بواک انا دج نب دلا سعش هیاتسا. دارم هلا همان

 بوک ا ثرف هیهنسوب یدبا شار دن وک همان باوح بولشوق شوای نب دلاربخ
 نوا یم الف سا كلام ناکهفرصت *نضنق هانامز ناخدارم ناسطلسم هلکماک اوج

 افا دروب رم لکدنلک همور شرا وکی ت دپ مرکب كل ہرخالا یذاج لب ارامش مارکسع
 تیم لامك نماکح دحر س لنوم ام ما یراکهروتکب ولکش واچ نی دلاربخو

 شراو هلسلست لیبتاج مالک ندنیقرط بوناوارکذ دع ضقن بیسیرازواح ناجنو ,
 یغودلوا لنرانامز هبضام نیط الاس یضمامینم هسیاراو تبن هنتدشع لصرومآ یریا

 یضماهیضم نکیا لفرطلوا كلام نالوا تف لننامز ناحدارم ناطا م ینا بد هنلوا لص نزوا

 دارم حص ردنشسور یغودلوااضر هعاسن ۵ ر( ج الص ا ندیهاتدابف رط هیاضما یاو

 لاسراور ر همان باوجم د هنلوا ماست تللام نانلوا تنارقیس همطخ هاثسداب هسرونلوا

 بوقلاق ندرادکسا رادرس ینوکی کیا كلوالا حییر لاسنباعیافوزا ضعب رکذ یدنلوا
 هل یهرع كہلا یومبولک یرهخیوم كيارک تم الس یان رق قدراو هب هب دلم

 ؛هبعک ینوکییشب نوا رخ ال میرویدنلوا هبجوت یارک ك بنج نانلوپیاغلت قلناخ
 ودعب ر شیاضرعو عارذرب یلثاال وط هلا یلح ءزا او هعطق ترو د هک ی تاسو کان همطعم
 خور کل ذکر دعارذ شب فر فزومب.دباعج بولوا هعطقرپ یللا هکیسهوسک زر هطم "هضورو

 ور دعبر تل اضرعو عارذ شوللا الوطاعج بولوا هعطق تر ودهکیغاشوق كن هررطم

 عرض لواور دعار ذزوب اعجو هعطق نوا هک اهنع هللا یفرارهلاةمطاف دقرم هغر هو سک

  نالواقورصم هلج ورد هرکرومبر ج وااضرعور دعارذ م درو عارذ نواالوط ناتو كرونم

 لخادیأل لک ردلاقنم یبا ناسقطزو ہلا كس ی دب نوااعج همرص
 1 د همطع أ هللا تسب

 ردشنلوا شش یرافرثس مسا لانمو نانحلنررزوا هخیر هوسکتفرز كرا هلوطسا نالوا

 زوی زودیرا دقم کان همرص نانلوا فرص هراناو بولوا عارذرشبنوایرللوطو هعطق حوا
 ۹ رادو دنصبونلوا مات اهدهنسونشاو ت تایم هنس هد هقباس نم ردلاقتمزوقط لا

 نوامه یامنود هد نوب زم ةنساتساد لیلخ نادونقو یدنلق لات راهن راحت و عضو

 هر« خذ ند هیردنکسا یودیارادرس هراکب حافر یکبیم یکب سودر بوق مح هباب ردها

 ینرحر للح مان هکنف بو دیا تمدخ یادا بوراو هرکد لر لاسرا هکمر وک یرب شابک

 ندنبرض بوط نویلق نیا نزوا طبضو ق هرکصن د هبرازار بولکت سار هنویلق رفاک
 هطفا سا تاب لیلخو یدلوا كاله بوتاب بونالوص نل لوا هلعاوا خورحهدایز

 .  نکبا نزواتیزع هنسهشرفاک ب وراو هنیرابناج نراواناو نوتمو زوس رغآ كردپا

 قباس ِ



 ۲ ۸۳ ۰ ددیاناودرانریلق ماہ شم ن ھر اہک قود لنسہ وخ سیوبق هل, یمرکذلا فلاس
 هقاب لنا اوا ثابجر بواک هسی رق لنو ڪزڙکس ندناحاوپس روم وکم وریت وپ د 1

 بوه" ندورب ليم قرف یرایگروب زم نالوا دصزتم هنر اکر صم لاذکوا یرودزوکوا سرو برق

 بوماوا نام قم اسهراتوبلق هلک روهطدب دم نکروغلوا كنم قرون

 ندزوکر اتوملق هحاوا حابص هلغل وا هدابز تلط دتشمراکزور هک دنک بولوا ماشخا 0

 بودیآ هحوت هنلناج س ودر ناد ءہق س یدلوا مولعمیراکدکهبناج 4: بول وا بل

 هتیلق ناب زوقطهنساقب رفاک امدقم بولار لیکی ب رح کارو یسهتقرفدوار لو
 هتل امو هنسمو ینراهتقرف ناسروق 5 عراب ییا یخداشاپ ناماس یی درںنوک لا

 زذس یدپ هلج نقدلوا قحام هیابود بولک ب ولا ین هبتیسناب ییالن راتہم "
 کتیا ,ضرع هبیلاع ناو د دیو ا والحا دەب هن ابسرت هل اوا ار دقزوب و ناف ر> نأب

 زار i ندنفرط هاتس اتسم رود رم "هنسوی دلر ود ر عطم هتافتلا هل هرخ اف ۳

 نانلا ندنرللا نکیا ا یکم لحاد اتا نوملپا حص باب عرق بواکر ایا هد ا)همانتعارض

 هد راتکلعو بودپا دهعت یاسر رار رح كوب زونهیا هنس رد نن الوم تکلم

 تعارض نکا اجر هغاص «نزوا قاوا نس هباثم یکب راکب ر بو صنم ندیهاتسدا ی ر

 هجرک | یږاپا مالعا یلاحمقآو بور دنوک« هبهلاتسآ ناشیذرادرسینوایخ | نکس هم

 نک رخ باوخ اع, را هلی رامدآتلهاش .همانون ادرس

 یراق نو جریمه ج تکاب ناوت دنامه داپ وا یورو
 ءار دصاشاب : حوصتی یرادرسواتسا دارممزو لاقسا فلاو نب !رشعهفسیدشلبا م

 لود فرطاساب حوت لاو ورگیر اید لوا لک لک هنبتاجرر؛ بولواراد رسا ا

 هسروابروهبو دنک رمو لر عاتب :درمرک|هکیدا جرد ومو بور دنوک« هعفررب ۹۴

 لوصو هعقرهیلپآء غیا ندنلامو دنکی هو خذ كج هلی تبافک ر کس عو دقت نون کس ی .قرق

 لاسراد هاب دارم هال واو مضوهنما مپ رٹ طخ ندیکن دمهاتسداب ف ذر کی غو دل

 .al) م الا توعدیناسا :.حوص)بوبلقاصینهعق )اکیا : دارم یدنلوآ

 سای ج ہصن کید زسیمرول ر کمک وز وب بونوص نیل هعفررزو لک کلاغ نم سو

 نهعت ہنسا لوا ی دم اتان دارم ی در دن لبددرت هلو ور وسجیسجدوزا

 اعیس لاعهئا اس عوصن درو دزسکرکم ما اسد ییمرهخذ هما نوتا کودتا

 زکبدروس لمع ست یراغا نالوا مرح هیأشساب دار مل ع یدلیا لس یی د ةعاطو

 رامدهاع یتا دنا یراکب انقفانمو کردو نڪا ممم رار با لتق م دآ هلا ج وصزآ ندور ادرس 4

 را دمانو میجر یبرحوب قوی بویو باوج نرفاصنا قی رطا سای دارم كنراک دید زس عا

 یر هلوقموب هکلب ردلکد تم دخ هپ هبلع تلو دانفاو ما دعا وب زدهدآو کر 5۹ هتلودرانکراکو

 نعتسمهماقل وا بولوا رزودوس نر ای a زوافا ۱

 قس هسرز زوا كهارک م اث پولواوتقنماتتم صف نوچ یدیدر دل ورانفا یار کی لط

 جزو تب تعزف همچګراید بو مابخ بصن هنحراخر ؟ریداشدامرادرسیدلکامو <



 علص هرزوا ناس لوق بور دزوکر همانتعارضورهک جاوا سکعنم هسابع هاش وں لوا را

 نکیآ هرزوآ برح تام رقم بار” بور و باوج هلا لعلو تیل رادمانرادرس هلکدلپااب ر

 جدر هش ركن لو الا یذاج هروب زم هنس بولوارخآ یر یلاعت هنارماب

 یدیایتمقچ ندقلرا رحل س ہک اغا دع ەداز ۲ ییابسوساغای : رکاب هدود رو اقع و 4

 تروشمهلترمار ادرس ر ر دیا طبضیرکسعروما هجتلوا نیبعرا درس ندنفرط هز انس

Es,نثر دقو لمکم ىس وية ك ناتساب حومصنالوارکبراید یلاوهلثرا  

 ندنفرط هناتسآ لقدنلوا ضرع هتلودرد بودیا ماسداکایرما مامزلاخا یف هلة وا

 ینوک با نوا كن هرخالا یذاج و درک رفس تقوبومل وا دعاس نامزهغمقحرا درس
 :ءار دوص یخ داتساب حوصت یدلوا ضوفماکآیرومآ قلراد رس ولو لاسرا تزازورهم

 یتودلوارومأم هلال اصیسا یشاعم دپ سابلرف نزوایسهقبرط قیاسراد نیم وا

 یکودنیا تیدوبع راهطا هلن قد أس طب ولوا دع هلص ما قعاوا یویسم كم اعم

 نو لی یژتلمررح ید هاش بولوا نیرقهلوبق نسلصا ك ع ړل( الو درد
 لس ږوفار همنا تصخر هرکسع هملاراشمرزو بونلوا نانعءاجرا هعفدو لیکعنا ل اهیس|

 نیاز ات نیغ وا فقوعم هنسهمقح كنا یسو دنکوی دربو تزاحأوت در دقت ر فس

 و دم تحاصم ههپهفج نی هددحرسویز رس خرس اه ننلوا تراتسا هتعراسم

 ا ؟هةطزم کف یدلبآرو رم نام) رو لق مس رادود abel ارادتعا

 ناپ ضعب هوا جات هری عت یکر ب همطعم ممکن ورم 3
 مدهالب همرکم تیب هکیدلواوژ راصب الایلوار کا دصالخ مرد اب بولیدمشلوا م مو

 یه ارقا تسوق ندی دج ںی دح هملیا تم یس ےل خلک ناکراو دس یخ کهن ما ارادت
 یسهقطرپیدئلوا عورشس هنمیترواقاسوق نونهآو در دیلو هازلوا را هتل طور

 هراس رام منولرر وات نزوآ علف هل صلاخر ژیسهقبطو و ماخ چ بس

 هعودوبیدمشملوآ نیز هلدا نیس "هرکه اکم زا قفلو الی دشت امز ناملس زاطاس

 زورواتسا هانملاع هاشسداب :هداسالوا نیفلوا نوامهدارم قفلوانیرز" درو ل لب ارادت نرز

 ماناهاتسداب رطنم بولر دتل مجر رکرزداتسا نوجا ممکن مهو 0 یو ح وک هنس هاب

 ندارابدتنات زشمابمهنع بوروتکمیفنم و روک مالعا ءاعو ماطعءارزوو ماالس الا مش یو

امه هل وا بوحوکه نس هجا اتم ایدوا د یزاتر وضح هانیلاعهأ ادا 1
 هد هرب سد ت دم هده ت

 قفلوا ۱ شف ی هک ضو تز وت نوار وش نا مرد او وکه ر اس ايدواد نیغ وامام

 . ضعب نزوآ یتودلوا مولعمیرادقماضرءوالوط هاعب رملکشكن همطعم ت نوجا
 نت ةقمویدنلوآ عضو بزب رمو :هرافاطت لوا توغلوا بت ر م کیم نقد لا 6 ناش

 نوا ت تادلاب هام[ هاتسداد : تولیر وفشرز تر هوتتلاو هناهاتس نابیاسوپ

 یا هرکص نادرو اھم بولا رازق ماطع ءارز ووا لع و یفم هانشدلاوحو

Eن جر وک لدار اا اغا چرا نیل نوک ل واو  

 زاید نالوا ام ون ناهج ام ۳ اوویدقچ هنیارسأتساب

 ی . رقسلاوح



 لب دم کب نومانابوقبح بان وداشماب لیلخ نادوش لترا لاسویابردرغس لاوحا

 هرن ر کک لت مالعا یکی در وتکزوب یرغا بولا نو بلقب ر>و بوک همس هش ر واک

 دفاع ن کیا مرز تیزعهسسج یفارطا سیره پب وىلغاب ییرلبک امت ود اب سودر

 دا ودر لس وأ لاسرا هدرا کر صم تام قلعتم هم راڳ همرکم بکر دزو اف

 نزبخ نوبل ینالنندب سولبار طو سرب نکبا نزواراطتت ۱ هلکید نس ناقح هتمالص

 رم یدک ورد وکه باج لوا کب یم یادو رق سودر هلن هغر رق شب یکی
 بوقیچ هنساقبیلوطانا هرکصتدلاجمرا هنما لع بوتلبا كد هن اع فض شابک

 كع ربا ۳ رکن ںوظع ب رحب وتسانص هن وملو ش ی>حرب لق دلرا ند زائوب ك یگ

 روک ندیا قبسقرضم ههل ا ییاناسروقبولوا یادو رق هطلامیراسبر نالوا نانا

 یسلاورص وی دلوا قالم هاتو د لسو در بواک ب ولا هنیکد ی قجل وار هاط یکو دیا نادوبق
 الال هما هتي ناب نواویدلر دنوکن و ا كمر وکی هل ا هغر دقناب شب ندزق اس
 ییا كرو هینام لق دلو ارسیمرورم هل رکزور ت دن بو اپر دن وکه ساد فاک قلب رغ وج

 بوراو هښرزوا قل واهتم هکنج بوکید نیراقرب اب ینرراتوبلق واک تسار هنوبلقنأب
 یراتونلق لوا نادو,ق 8 دلو اسم خت امت هنوعب بوملیا ثلذح كد اقام

 یداپا لاصرا هپ هناسر بول آهکدب لتر خآرفس یر هنتر ابو هتملاق نان ترود ناتلا م دقمو

 یدلو لو لبق قوچ نوب امویدر درنو لق كب لو نالوا ص خا درانویلق نانلاهرکص نکن
 لبا یهاتسداز سوجنسدبولکهبهناسرت هل ااغ نادوبق ید همدم
 هدایز ندیالا ری ,کرربغص پولوا نا دوبق هنس ج وا هدیلوا ةعفداتس اب لیلخیدلواقرشم

 یس بودیاروط هلملج تام دخ ید داتساب دع نلکندرجصمآةناس نکل یدلاوابک

 ترازو ماخ نوغلوا وفوم فطر طم هلباتنراقمهب یهاتسداب ترهاصمتزعوروکشم
 خد كناساپ دانك ار و هپ ساب حوصن هل لاسیاضتقم نکیا قفسم ناروهودنک
 لاسنبامیاقوزا ضعب رکذ ی دلرو هو دنکبصنم قازادوبق نوا قفلوا بیبطتیرطاع
 مان یاس اطلس نکیآهنس غم دواد هام داب مانطس وایرخ ال و وب زنس
 یدلب روس بسا هلا یت جد ۲ توون ار رول نم :واکهدوجو ی اهدا پشو

 را باب ینخرد هومر هنسب دشسود هړ نوسل وارارق رب لاعرپ م بکو ک ایت و
 مالسالا مسن نو موز هباشأب : حومصا ی ینراارفص ؛عرکلنرخاوا هجا یذزتن نسل ۱

 اب درفس لوحا فلاو نیر شعویدحاهنس عیا ویدنلوا حاکت دّقع بواوارضاحارزوو
 هجوت هیابرد هل امتود عامر نوب زم هنسپولوا نادوبق اسا دلو زدم ندردصم
 عقاوه دلحاوس لوا بونا هنیرابنام توری رواد یص كر لب سە نیراتویلقراقکب ودیا
 یلغوا نعم نالوا نونعم هل ناونع عالیکیز کد نک کی قاحس هنن کام لالخ هعبنملابح

 دالومناحب وما تعجارمهماش ماکحب وړیا a مو رطل وا

 ' تالوصحادعامندنر کد اتاداسف معاون بولوا لسی رامدآ لترا خماس هللا ولغوا

قوو وا نسیم کودک لدن و رم "هو رع كلام
  كمرو هرگصت دنت

 ٥م
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 هزاند لوا هلایرکسع اغوداشاب ناد ورق شفا هاراعشایس | شبی واوا اد ٩ ۸۰ ۲

 تقارض قع وا یمولعم تانملغوا نعم یغو دلوا ند دص تامر وتکههلا ںوقنخ

 یقعوجر ات و دو یر ټارا دعا بور دنوک ةدايزممیلام نالوا ناغمس عو زاها هل ها
 _ یلاسشو لا ندنلغوا نغم بولوا لخا د هپ هرماع "هیاسرت ندزفاسو سۈ در هلل والا مز
 ولور غم ەلغ ار فاك ى یکهرابزوقط نزاغوپ م اسو دس نکل ی تت لاصنا هةر ماع هنزخ
 اتاپ یمن نوچ معد یان ا ڈا حوصن مطار زو ندمآیدلربو هیاتسان لملخ ورک تلرادومق

 صیرگ هتعزاسم كنس اک ك نیلا بولوا تالاس هنر ط اعا سم هن دا ارم تلخم وا رثا بل

 نیوزقو ناخ تاق ن ال وآلنم اقم یرکسعیض اق نولس تا ی ینصرف ی داس یکجا

 بول| هه یږرح ك هزومکبا کودابا مازتلا بو دیا یا یماضتفا نالوا یاب ضاق ناهفصاو

 یتداتساب جوصنو لامصیا هباتساب حوصن هد رکیزاید نوک تلا مرکی ثمر روب زم هنس
 هززوا داتحم هرزو ىح رای دلو لخاد هل ودناتسأ لاذس هرغ گز اش بولا یرابطاهطناررح

 كزادعشس هانىڵلاقەاتم دابواپدروتکبولوا یال [هرزوانواق یتدهرابخا هرکذ نقنلوایالآ

 هب هما ادب وکلا مع یالآ |نداتساب .دوادهلنا تکوشسایر ؟ اتسع نوک قلا نوا

 ۱ شوک عزیز › گل رو رمهاموراز در دن ارهس بو دروتوا احمر نرالا م نق دلوا لخاد

 هل اراتعاخ نو روڪ ی را شکشاد # رووا ت زاخاهلا < ور هب هملع هنشعو تضر بی ا

 مالکبحاص لا اوابطازوموف ارم ندناتس الو نابمشا املف های راد نوا ا

 رارولۋار دامت هاوخو لآو سهس رولکمز ال تک بويل پوس تالوقعم نايه اش دا ساجر درافلرخ
 هکد نلوا شراء تشهد هس رم ر هوانا تنوابه ر وضح ن با شهر دنوک ب و دیا باتا ود

 شابدخ هاش مهاتسدا ب سم وا رداو همالکق وسلاح یضاف نالوایدقاو دا دنراچا

 هه دار ی دلواو مط ارزو نس هم نو ی دم هبل پوس فرح یهغ ندکید ر دکل وق كازنخ

 مرده یو د د لعبو م ور ضرا لود راب دتک ب وقبح هرشظ هر کون لکل شا اتل

 نولسکزونس هرزوادو دح نالوا موم هاص لباب اه ط ها هرمز نازل

 ۱ اوکو تلا یر د كناضمرو یدل ورارق ها ص هرزوا ك عا لاسراهنسره یربر>دوهعم

 ةلظراتحاخو نا د هوا مھ ؟یراعض رع4فانیصلا دعببولوا بل تزاما کلک هنا هرو دو تخ زهر بیا

 نشت یسلکدر که ورضر هل الخلووراپ دلو نوذآمهفار صن ها همانباوخ نژوا نونا

 نکا یدلر ذب :وکاعم شوا و طص موی نوا نویسدو ول صف جرمارونیسو بولشروف هاست

 یخ نو قوع تروصکید رتسوک نوبلوا فرظطو یرمآرونیس حراو هدرود یر ا

 كنس ىلالایذاج هرولرم 2 ودار نا ت الو دشوار ور نامر غشو

 هدوخو هدا زس ر ماندارم ناطاس نکبا لنس هجف ابزورواتسا هادا نوک یر کس یر کب
 نامرفهمقج هرزوا نوناق هنالغ *هماع نالوا لبهاشداب م رح نوک درد تا ون یک

 هانلالخ موق ةرمهامو ی نل ارو یلنکیراکب هنسو هیاغادج ر شاف ه رق یاب یا طو یدتلوا

 ۱ تارا "يضع "دلو بونلوا لاصرا هنلح ناطاس هشناع ن بو هیاش اب خوض م ظعا رزو :

 ماج ها داب كننلالخ یس العقلا یذ هرورم EO ردابنانرجا ناظاس نتفری کنلو ۱

 هنر دای رار وضخ



 ناکرا هماع نداشماد دواد ینوگک یرکش دار ورم هام نو در دارم خو هنر ردا

 Ge نا 2 ولعنآ ,لوا نام رد هربصهو یر عاب 1 لدنملخورقهلناهبت اون د تامهم تلود ر

 م دقم ل اوک کیا ندنر کلا هجوت بوقهچ نداما ر دواد هژبرا و مز ها ہس یر«غ ندراسبو

 یاثواتاب حوبصت ع ءارزو یدبا راشفکاغا وا یساغا هداعسلاراد هلن اراهدازوتس

 لج مالسالا میضویربره ساب لملخ مارو اتات فسوت ثلاث و ساب دواد اتمام

 اب رکزو ی دنفاش دلادعما یھ یغمو یدنفاداماد لصفنم ندنرا دصو یدنفآ

 بولوا منت لود نامعا هل E یدنف| ین طصمو یدنها ی هداژ

 باکر كىرع هننناح بیش - و تکرح نداشمار دواد هلبا بطء بکوم هاج الف امد

 قانانعمهنیماتمداب ن مل قم ج ناتو لع له اا تقدرو لوو

 كيە کی لممالک هند ایس وزه هک: ناچار ا لدار بخ قوس و یصو

 تارق هیرف ما فنر ولف ن دنا هرکصد نق دلوا رقو مو تفتلم ەلى یراب .ربتسشزاونو رهطم

 تغلو راهنلا فرح راب دل فلک ونا ی لعام ند ردص لعقلااب بوئلوا مدو

 فاطلس ماماخروم ب نودا رهط روک م ئادا هلمتعاجح ناهج هاتسداب بولروق ناس اس

 زاید اتمام ءا یدنفا مالسالا س هل عماد ج هلت یو لغاودسشفب یدنوایطصم

 یر هوب نو ج وکح ادص بوت نکس یمثربا هد همای > وک نوک لوا

 اص هلولو هلاعیهاس سوک شورخو یان ثفالخ دونج فیاوطر اونو تو

 ° ا جو یدنلوال وز ' هی یر ولس هدرصعتقو گر ثبا واکس لنرحو الان

 كر هزتسوکر هارو شح الس لق داوار اوسراکمخ هر > زاعیادا ها رس بونلوا لا

 رکشلهدابب یرب خو راقالوص هلا یس ناراب موقوو ها یدنلوا لوزتهبواروح

 منا یدلوا اا انار نخر اق یان !یدنلواقاروتو | نوکلواتج رم هکمروا بعت

 دی زر ایسورف لاوپ ون بوابراو ةسو خرب ن دنا بولزروق هکراب نیفمالوایارس بسانمزپ

 یا نا ںیم سراب هکاشاپ حوصت مطعار دصهکات بوی تیارض هنزااوارزو قوا

 كبس سخر نالوا هنر ازاونع تکو ناررز بولکقونس ید ةهاسداب قهقح انرح
 پىسا راد دنیا نانعیاحزا یرغوط هبا مطعار دصو نارب هل ۳۳ چت 8

 ی دیرج نالوا نل بوشیرپا ندنساففاسداپ بو رټس وکی تم صلخم بلطو رک
 ضارعا ندبیقمذ هذنسلعاف اباج نکباررقم تیاصا هسآ یدلپ| تسار هر زو فتک

 هتیانع ور ل درزو لع لوا بوقج هزامسآ "هبق هللا نوع كلغ كناملکو نیس یانصو

 یدلیا سو نیراتمامه باکر بولک هدا بونیاندنتا ةلنادیم نابم نقدلوازظم

 لزن+هصفح ندا یسنکساااب ندا یدیادیرف قل روشحاس نایج هاشسدابهکاقح
 یزاغنیغلوا سر طتقو لوح د لیح بودی لوخد هپ هنردآ هداروخنآ عمه یس ری

 یار هبا مطع یالروبع ندنرسج ناجاس ناطاسوراوس احیا داها تءاج هدهیعاسپ

 لاک هحا ودر اساغا یتطصم حا ایساف هداعسلاراد لح لوارایدروس ل و هنژتهامه

 هلوقع هکید راردپا راشن ردقلوا بوتووط راقبط رزونس نر هلبا صاح مرج
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 رایدلوا نغ)ر اورا دکب وصابنزوآ ورز هاو هبهطوا ان گنویدرولواریش* ¦ ۸
 ۰ نوکره وراپ دروان نجهز وا یار سوی ںنلوا ضرع صوص خره بواپووسرانآ هود ن دنا

 علاذ دعرورار تب اراکتس ناوارف شو حو هلطازو و كاس بونب هراکشم هلن نا ادرمتو ناکه صاح

 نوکرو من ند هفاسم تالنوکج واو نامرف صن هاکراکتس قوچ ییص هب یشابیانسوب
 .نوفلوا نیم رفا لیلعالس دیص فصتم هلتفصوبیراوج هرق مان نوک لو ج بروبب یوآ
 یسهرغ هجا یذنویزم هنسیراذر ضح هاشم داب ی دلروبب نوکروس ندرارب خس رف هی
 دج راد هقوجواغا دج را دعاس واغارفعج شا ةطو ئ لق دلو لار الو قولو هی
 هرکصند رخ ةواص ءا دا بونیا ناز هرب سرب حامض ورا وس ندهکه را لناخا لیخ بازا ریو

 هدارکلوا ن داراب دروط راکش ی اث ان بوراو همه غاطو نانلوا تضذلنززوآ هتشوو
 نسارقف تیعرهل | مو بودب |ناسحا ل ذب هرانروتکوآبولاص یزاتوزابناکتس نالواولم

 مسر بونلو من كروک جاقروهادور قرفو شوکرخ یللازوب وهآ کس نوا رای دلقانغا
 RNA اتسالا دع بوراو هنس هح اب ناخ دارم ن اطلس ندنایدنلق ی :وجاراکشم

 ةاضقوارزو راسو مطعا ر زو نایلوا رضاع هی همساموب بور وتک هنیرارطن یراحولم
 هنبناہ ام !تفصیارسمرح كل ذکرایدروس تافتلا بولر دوکدضصح بههرک سه

 هزردآ هنب بونود ندناوراپ دروب نویعت همم هن رانا لغ ولر فس ورال یک و هنب رخو ةطوارضاخو
 نل مان یس ابقدروق هد هف اسم لزنمرب ند هنردا سدر, هرکهمت د واب لک هغ ارض

 اعات یدیص بولبزوڈ هکر اب ںزوا میفر لر وی دل اتفایض مط ارزو ذآ بو باراک تش
 _ فاضل دعیراپ دلوارضام نبر دصوارزو هنتفا یض دم ی دبا نو اک ل صفر + اواراپ دروس

 ناسخاو مامن هرتروتکراکتس یردرکاح ول لار ۶! بونلواترعم ایم ره را ناو

 هدیلاع قاتوا برضمهکیپ بت مر هفصاعح بر موامرس 3 نامرلواراپ ر درو ناار

 هلعط او تحازتسالا دعو تدوع هغان وا هرکمصت داتا توو یدرات |یراوسوهداد نالوا

 نوبامهباکر نامزالم ؟هصاع هعفد ی دی نوأو یراکتس نوکروس هعفد ت رود هدفنا

 زوزوقط هلا یزتفد اغا نیسح یکصاخرراکتس نانلآ 1 هل جوب زابدروم قنات و کیتص لا ۱

 ۰ ارعامندزراکتسور دریک زو یکیا بهاران ونک هلن یاهو وه شب نوا ۱
 وادزابنالغوارما راسو یشابیعاغوط بودمک هنر اک نذر ہللا ناکلنب صاوخم
 یراقدر نلا تالاب هلغلاصحراوح ندنادعاسم :رفط دعاس یدنک |دعام ندنواف در دل

 یوزر ا شات هزاغا لقلاوآندنل ناغوط هتک اور دشلوا برق هحانجزیراکشن
 یرلتکرحو رسووردشلوا مفاو هدایژ نداعقد نوادکلب ی الاب د ںوتاوا

 بروص نوک ندروحو او كنارقفیراکدلکتسار هلعساوالب كتان

 . لامبحا اناعرلقدارغوا هبوکږو یدزر دیا ناوارف ناسحا لنراکدرو نارګتنباوحو
 _ ییاعرو لاسرایللب ضعبهاک یدژردیا نابرق بوراقچ نیرابشاوم نالوا یرللانمو
 ردقلوا نیروصل الک لع بواوا عقاو لدحلابفیسلا قبس هجاکو یی منم
 3 یک ینودلوا یرانداع هلوباتساو یددولو نا ارقف  هکبدب ناراردنآ ماعتاو رب

 هد هرردآ لا ۱



 !قیر e.1 فبرثه دسر رب بو دم نخ ظافح یا ناو هک هعجاه نود هزردآ

 یر هرصرزوا وی ںیاراوروبت ن ناب ۳ ۱ شیوامخا تور دتیاتآر قادرفدرفدودن ود اوم

 تاب رنک و كايا گیس اف و یدرزدپ باوتزارسا بو یا ب مط نیرارط < ارق د

 دک درود ۳ 5 ر فص علق دلوا بر قراپ لصق یلوبیلکب نا ناح نجا ناطلب 7۹

 بوو یناوآ للرامر هاشاب . حوصنو بر ویب تعیزع هی ی بلک د هنردا هد انشا موب

 یاانم رکد e و امام اب نیک نالوا لوا لزنمرپرطلا لبقیدبش# پذجت نرلظوروچ

 ان هنبیروبل نایلوازس "1 لوک ًامنزوایل هی رکتداعراپ دقج ناکش بوزوق نم
 اش یلاوحلواو زب ننوکوا یکبار رکم لند دص لوص و هبهنکرارسج نی یدرار دیا

 .نابباس ههاکجیرهت یدل اواو عن رک و دو هنیاوج هک را رسج بو دی نوکروص

 حابصیس هنر !تونلوادمقارق ارقفف ولق هطیاطع ل زیو دیصیاتسام مامترادرا او بوابروق

 بانو یدلپاراکتس لیم ذنب یراترتهح هاشداب لهارفصن بوئلوا ثاحریخد ندزآ

 !؟بوزوک كنردوک تلزلکر نیا رانکقافناراب ؛دلازاورپ دنلز ابر هيرا دعا تورا دلج آهنی

 ب رور راو ھل کیا لعبید ر رونبنیشذا كزاردندرکغرم ل واف دلاصی زاب هطلازابلعط تب یربح

 2 تون اب _ لا نترات چ قرر اچ و بوق یو

 و 3 لر هش اماتدا ا کشا نو یدنلق
 سا نیا نولدقوف نلح مانش اط نونا یسنرا او لوژ لاعضوم مان راکیهرق هدرهظ ۱ ۱

 ھل وبنك ن كنا توا راو هعصضوم مانو ءاز ۳ غرد هرغلم نوکیشرا ید هنلزیماع ساق

 هلم الو شیاضکهرکشل لقباضملوا نیغلوا حاتح هکملک یناطیرغوق هغو

 ینیاوط یوطو یهبخورکشلژاس نزن اه | هایسو یریگرادقمرپ

 یدلزوک اب اعر زوما تولوا ناهدلناو یدنلوانامرف فوت" نانبرق نسو در هطبرلاغا

 مای دلرارکتشل نیک هغو دزو یدلر ورلتسر دت وانضق تصانم بونلو الص خاتو

 هرکشل یخ د نوکلوایدیشفا زغآرلوب بوغا رى غتىئ دلا اار ا لیع
 سی او لوز بوراو هب هتسر و هلارکشل بم كيب جوا یرپ دن تعبیدلزوسشانسآ
 تر او هدار کت لنراوج اش اپ ناجاس مدازس هللا لیپ س یف یزاغ بواک هړالوپ

 "مو سکو راب اپاتقا دص ل دب بوییا ترابز نی رونمدقرم ثكنبزاغلواو راپ دتباراکتس
 انمار بوچوک RSE یک ۱

 اسان نااغو یزاغار او او هتعاس رک زی واو بد هسوذرازآ اا

 ناصح كد راقڈ راو هنس ۷۳ دانآهجا بودباراغلا هنجرفت یسهعاق رصلادملکهللا

 وتراف هعکلواو زار نل ها < وراو هرصلادیلکر رصعلا دعیو لوز هغانوا نالبروق فرق

 یراب واط كنيفرطو راپدتاراپوط ناوارف پولوایرامود موه نزوا هب رغروصو سران
 شا هر نزا تاواسم ندلتفر بوت تراش پس لعت توراب وات هنر

۳۹ 



 ۰ لاد ص ن دیر ضا تدنم هژغل وا قالموزامود هلل رپ هدابرد یوزر هلک لنرک دنیا ۰
 راد لکه نی مه برضم هب یو دلکا شعلا دعبو تدور کی را یدرواوآ ناب هاوه بورو
 :فیرشم دلومرراصتخالا لیبس لع دنا بودی تراز هچسز ةسلع هداز یمز !یشزا

 یخ ر نالوا لس هاشم ناطآ شوخ لما نجا وان اوخ دل ومعان رک دا نامرف ننقوا

 ندلایدروم ناوارفرداند ل ذب هبارقفو هرا شو واکآ هل هود بو قوا یلج دوج جدا

 .هرکص ندایرد رب ویس و بود هغ ا " یکیدردیوکث ان یشادیاتسوب ندلوبت انشا

 نددت رمون تنا هنطاسلارا دبیلوبملک زا E زاطلس قو غراب ناکەن مع غانوا

 هک لوک ینیشبنوا ندنغو دلقح ندهنردآ هلفُم الوا یتعسو هثکم ثادممصق لواهدایژ

 مرالولهآ ر فصا اات سوک لنت ال مو ید اوکی زوقعنوا كلوالا میر

 کیزودالط * نک ناتوانی ت رابزرارکف ییاساب ناعاسیزاغ تنراق دازغوا

 اوراق قو دص ی دیاراترز "هوسکی هزلشب واوا ود یس هوسک» یک

 مرک ص ندای اط هنيو ارقفوبو دبقوا هه :رتسراشاو بوناشوفلف هنرزواو اتکا

 یان لغ ماتو کن ابل ىست را یدآ روس لوز هنس هحل# قاوق ورک هل وډ
 مو یراکدیاامرف فنر لاو لواام دغم بینوق یار برق جودو قربا
 د ر اقوا نو دیار فرار 9 تکو ت رابد لواراب د الم الس ی ویل غایرای الانا کاسه

 کی ار کچ نادر هدا زاد عرق و لا تاکرب یار کد ندمآ یدل وایلاع

 مزاسکرح فرا وط هلک د هر رازا نکیا یعلوایاغل اتزان یا رک تم الس

 نها سي ردا رب ندیاتیزا وت خات هیره و هاکیبد هو تیعچ عنا ءان هنس هقالع

 ۱ ۱ .قعلوا 3 کل ار رنو تافویارکتمالس لعب نولوا :قعام هبأرک

 نغلو لها تو عمو شنادوتسامکو ل قع یارک ںی اکی تی سردشت هنعفد كل رانو

 یرنغ نرم ر وتک هان هنفرط هيلع بقع نالوا برغوقرش نیط الس یاجتام

 هیات ر ادقمزویترد بخار هنلبا موریودنک هلبا قیرط رب ب وبا دوصت نمم
 ندا وب دلها هداعلابسح نق ننلوا هزاچ ا نوا یلوصوابلا-یدبا شم اراغلرا

 بور وتک لنلزبم جسودرابلبولپردوک هنل ابقتسایزاغا طعارز وهلباریغغ ج
 ر وس بو هاب رو نآ و, ددکنزوا تسفیکرب یدلوا دعسسم هل | یراب ونس سوپ ا

 قم بوش رامتساب ج ورق هب رال وق کیا دانا روزای ناه اسد

 بس نخ همی و قیعج فی رس دلومر هن نلرم ل وا و رایدر دشا وز وا

 ياد حج 0 لاعتسا ناوارف لعاشم نهاکرابهاکش کشیبویراکلنشس كنفت

 یر اناا رب!یتدهبصقمان هجر ومآ یدت ریاو لو زا هښ راج چ روک بوقلا حابص
 خا ۰ نسج یاب یاتسوبوا ساب لپ نآدومق لنآ یدلوا ماتت دون مایخ برضم

 ندتمزالم ۰ باب :راواملعو راب دلمالس ب ب ودیا ل لامقتسا هلن !ناسنانصوب لج ی رلتب

 7 یتفمهدهار انا یونلوا مزیت ابیرواسکر ارج لابقتسا دنا هنگ وح

Eeeپولوا هدابب ترابی سا  



 نوو ط نیراچ وآو بوکجنتنابتآ ایکن تیا ت رغ فتسبننزات مه یاو
 تراثا نویز لویو ردوو وا نزا تن راترضح یںنفا یف
 یا وهران دنیا سوبتسدنزوآ سیرت ال لب رب درو تالکس برش یر ۳۳۹

 لو ازت کس یگ طاتسا . دوآدوک ات بقابزودزانال] ۱ نانسی

 ك دلوي اکانت كنتو بوط مطعو راب ںتیا میطم ناغار = كھاکر ؟شاهعکلو

 ها یالآو بکوم حراخن دفصو ی ییا نیوکی ک درد یر کی تللو الا عیب ر هام 0 قوا

 بوروس لقت هما ارسرآ یخی هد رخ الا ع ۳ هر هام" 9 دیو لادن ناسا ۱

 مامنونمنب اس سو هک هک یورو

 میو
NE ۱جواو هی مو موسوم وهم نالوا 2 ین  

ی هک هل فر اسو تداعسیاب باک
جاء همتعی رانلوا ندیکسا هلغتل وادی د

 ه

 همرکم هکر زی دنلواریئو درولو لوصو وای نوک ىدا شاروم كلاروتک

 تلح اش lu هللا یز اولاد دم تجر بآ رمو یرا هوسک نونمءایدمو
 یرا د زتود

 A E نسحنلیر ویلابا شبح لنس هلاقم تم دخوب بولو ا

 یم وصخ تبیریمعت و ی دیش لوا رسیم عضو هتل ول اسرا لنس هرق ىرغفلاو

 وا و ملق عراق اراپ هک یون ارغ یدمشلق شب وفن هیاثماب + ۰ نسح ید

 لوز هل حلوا وديار وظ رطم عالع لمس هدابزهداوه لقدنلوا فرشک نر شرب

 بولوا دتم قرو دعر لگد لکسبار طا دوو لیسر فبرشم تب لد ادهسردیا

 بو دیا لوژرطم, ظ٥ لق لا خو ږیدج بازو زاس ټقس لعب بوغا هرطق اما

 ةصاش بونلوا لسخ هل صا تب الکی یر تیب نمر حر شجرمداسی یال ناکنشتءاقسا

 تعج هکمءاعاصوا عرب اسو سر دا فرش ی رنلقربطعت بون ارارو نابردنوک ندشیامه

 نآمدغءادآ لج رای رت داراع د هپ یهاتذاب تلود ماود بو دیاراتوالنو ن فبرژ محب وږی

 نئاردنوکا ووحعم هیاتساب ن اب نسم>روب رم هکاخا یط ص رک تاج ند هکم فلج هللا بژاکم نوضتم

 ماشسداب هنود دلو تروص هرم سحو دن لج تم يوو ید لوسو د

 ى نایک ویو ا ناو و رشیتسم مع ناوج

 بودیا انمعا ید هنت هبضلا لضفا اهروم لع هيون هرپطم ەضورىكىرزۇكشم

 دا رم نپناخ دمت نالوا بدا املی رار دگر دوب لیصفت كہ راق درود یرد تکوک ۳

 هاثراثدأعس .رصنخ یزنشکنالزات وا نضع نونلوا ازت را هرابید کس كب ی لا انننامز نام

 اضر ,یزاوپدورد فاعل قرب تدشممد هل ظن نابل کی ابنا کسا لآ ص ةر نانلقلامعتسا ٠

 "ربخذو ترخآ داز ندقلوا اید تیز یږیانونعم بو غار هش شر وكب ودیا.
 هجو ندمالسلاوة ولصلا هبلع یوم یلأع دقرم "هم هندرد ی رحاو قملا نلیاشفام

 هنر. كقار رهوچرب مان یرد بکوکن الوا عوضوم تنتج هبلع هلا ةاولص یوبنمرک
 زومبا ا ااا

۱ 
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 قدم دنا در را سالا ل ٿو 5 ید ەعطق ىپ ركب

 یوننوک ياق وما هر هينفع فرش EEE نسجروک نام

 : مففوب هو نا و ك ام 0
 مزاولو هبنب هج هسْیااضنقا هلی نو درک خرچ تات داخ قراول امت هللا دادام ىدا كا

 زمو ی دردی ا تیافکل اوما لوا نوجا دیر ورم معن هغيه د رش نیم رح
 ۱ می دقیردو < دقنآ

 هر هان نیقمالوان مامر طفح | ند هبن اطلس هرهع *دزازخ نوجماهکربتتمیام 2 ,ثساراتسو ۲

 هرافرظرمال تسح یرانا اث اتساد  نسح یدمشلوانامرف طفح هد هدب رخ بوابرونک

 برر رضع رب نوح اتسدأت ۴ ندب ال نالف خاض ا ات تطول و

 فحعو یمالابس>و لبعاو ب اک دیش وتک لس هلدس همنمایسم اهکیلز رم لاک

 طب وتو رایدروس کز اما لوا بونواعدو فشک نر ضع الو ل لابقتسا
 ی هسفنیابتسالواو ریدر و یتلمٹماب رب ریکنشامهیافآ

 هک داروکر اب ور نابم یغیدلوا یوم س دقا حور لوبقم کلام ءانتعاوپ ویدنل مادی
 تجربآ هنسره هك م السلا هيلع ترضح" هورخ نوح ردشذلو| لم صفت هد هنعس لوما

 رافک لترغ س ی رک |یتحر ینلوا نج * نوووعفر هع سش :اصمولاعبونلا یکرامم ءاملاثم

 ت اا رللا كرابم هاش داب لوغف وب نوع “۸ هعب رٹ هفرخ نکدنیا هہلغو موجه

 زبیشنلوب رفت اراک بانی رهاظ تیسپ ال کش! تاباتمو فهیم

 کت لب ترضحورد هرچا الغ م سرک بروس سنوق لتسشنم تلاسر ترضح لواو

 لمح نزاع یحيراعاف به گرازاب ر ؟(انوىسەداچسرو فیس ڭېنغ ىلا ون هللا ی 2ر

 وباکآ هم دوی رالف كر | ریضح نیهجآ مج ولا ناوضرهساطواو ونس> نل ہجر شنو

 %0 ردشيلواظفخو هسعت : هدرادجو فوف وفر لتس هطوا تک یرافح راکدا تفل

 تا نو و ناکمللحم لوا كل نک نوچ ا هبن دمو همکم فت

 هاتلاع هاتسداب هرکصت دن وب یعانپ تفالخ بانج تانسح> ضب و یهاداب تارهاط

 راکتسوربس نذر هچغاباتسایدوا د هاو اسزتهاکو زورواتسا هاکوزادکسا هک ارج

 زو هوراو هنسهح اب هل اتجالننوکی شب كنمجر ىس هنس یبا یرکب كسروا دی,

 هدر *تقو بروس کی کرسلا میرص هامراب دتیا تدوع هی هنطاسلارادهن نوک یکی
 لببق بوحوکرصعلا دعب یدیایراباکر مزال ظعا ر دص ب واک هنس هګ اول هقلدخ

 یاس ندنرانارهاط تاع هدانناوراب دلک هنود ا نداەنىشەغاباتساب داد برغم

 راب درو چورت لنت و درب ندنلاغآ یرانوب ایم بار ر: نار دم رهن یں ةدرور لقتته
 قا هی هنان دخاکه کی ویا لفت هس هاب نایک نج وای ۸ كير هامو

E O RRلفن ءادا هدهیاو 3  

 یتطصیفاصناطلس ماما لاصاخرات فلام ند هل جرا دخ دا دعت یب تاق دصلذوداتعم

 افندیبه 



 لوگو رع هلکد لب ضرع رفتی | هرکی تانوروک:بورویپ كتا من رو

 راد اراماعن او مچ بیل رابعا ید هژاسو مصقن یدنفامامابور دنوکرانآسحا لی

 ةدوْا الا ارحا هيلع ملتسا ال لق رای دشا همت بورپ دلو یز هغلار هم نن دنا دایپهتو

 هدشرتس ناضمر نام ناسحاواتتم هناداس نزوایساو ۍرقلا ف

 - گراب دروب مرکو لاضفا رشنو مردوراسد ل ذب ردقلوا هدردق هلملو تموا نم هو ازت ا

 سوب سد هرزوا داتعم کد ر ارطفلا نبع ندن ار دشمال وا عووسم لرب ندقلس نیط الس

 لاسو رچنتناما مفر یدنلوا اتماغوریس یتبزهرماع هتیزخوارجا یم ارم دیعو
 هرو رو هنتف را شد هادا ترضح می انس مهار و مداری كنس هرحالایذاج

 قشاعبلق تیب بورویب مفر هیلکلاب ندهیماللسا كلام یت اہلنا ما یرلکد ی درجن شعاب

 هر اب هراب یر اچن ننوت ی هز اع راپدر دود هش دہ عر اف ویب یی ادو رای دنا نار و یک
 نامرف مفر یت اما نالوا لصاح شاك و هجو ملق یر هن ا بودباهراوآیراتبورفسسو
 قوچردبلاغ رش ودا بق هرشر عبط نوج نکلرای دک ن دنعفانم بویعارط: هنو رضوا ریا
 اا رافکل اصیتساو عالق ضعب ر لح .ربسءا ما ءالمنسایدل و رولا لو الکهربک ویمک

 بتودارسالجا یر هد و بوم ندتلودرد بوراو هنتکلم نا دعبو قالفاادرع یک

 یندلدرای دیو مااا رک لک یلاخ ندلالمخاررپ لوایرب ندشامز لاعف دام
 فر هز ردآ هالا ع هاشداب , یدیشلوایوتسم هراوشمطعالقضب هیببس لالتخا لوا

 لم. .ضبوراو دحرسعار مای دلی هل ینرلهعلق هو ابو هوب بوفروق 5 د لدرالقدراو

 نلد یسل و هزتسلس لق دل واررقم کو دنیا مو وبه هنیرز وأ ناد غب یراکهل عی راپ دلرا

 ك ول یب بودپ رو یی زتفورورتسلمقرط نیوی دزو ینییاطهل بولر دک اتاپ نهارا

 1 هدب لاو اک رو ةرابد تاماق د صاف ن دما اراب » دلوا لصاو ن لند رص ی دهشآر دیوک

 لاسرا هلی هو فک ن رنو رط يس هقودار دن الف نال وارلاو هننکلم کناف نذر اع رو

 ههج وهز راپ د نب یر وک ت راک تما فانضصا بولکیراءکن امس ك راپ قوا

 بولوا دنایرس ها هبلع هبتعیسوبطاسبی نرایطا لفس ےگ ' ارادک اعلن راک دشاطر نذآ

 هلغما لوا ی نصحهو كات یمهجج زورواتسا هدا وب زورواتسارد ر چسم ءا یدلر و نذآ ۰

 ییابت ملطعارزوو رلوقومق لوک شرق بولبرویب نامرف یسانبیجسمو ناکم هما دخ نانصا

 هرزوا 3 :ارکتشکلکهاکوایردرهس ءاکراپدنلکا نان نامزرب یول وا مات هلسترابم
 ناتو را اغ هب رداررکیدرفس یدرر داانا غو تشک هدارف ازفحرفنک اما هلغلوا

 هب رفس هڼردا هنب نیغ وار ارقلالبلق یکیدق ملسن اطاسیررا وکر دج ۍزانر چ

 باب ناکراواتساب :حوصن مطار دص ینوکه جز و هرم هنس بو دیآ تی

 هرز وا نواف رابدروس تک رعهب هرردآ اس ری اووهتتسا ی رناباغا غاولاد رقم شا

 بولسوق ودار ساتساد دع لشاب وغر رادود بودب .| میشد هداشاب دوادالعوارزو

 قاط اه لوق ا کر نکرروا جوهرچی براق دقج هش راکش نوگکر وس

 ۰ با بول زرار هنملا تا نلاب هاشسداب وین قله موجههفرطره موج



 ۱ اسد :حوممتر ابد اهل هزار ۲دا ترش سازان یو شاد

 1 نوش یدال وا یدروکهب در لسد همسدآ نعاعش هاسدانبولوا نا ود رهبفع ثفص

 ۱ دوا نادند: وئاح ل وا تو ديا نمش بان یذ بالکل نلع ڭكمردشنر | يەت

 یئاوطزاسویرجکب زاب دلوا لصاو هبهن ردا ینوک Cz >وا لعبیدروط هیاتسامت هاش داپ

 200 الدا میت و !مانسا یو ەد بولواراناوب دبوراو هګکرا قع یر هم

 تقولوادارغآ هو هر E جی دلروکهیلا د ایععاصموراکشیورمس بم اا شق

 سعید ردبم یوّألا تاح - یهاشداب رصقلن ا ریما ,ژنشلکاب ۳ ول ی رتشس هرردا كا

 اساب حوصت : دارو نوح اتنایدجا هداز یکغارادرتفداباثماپح وص توادمرکذ

 لیصحلات اتم اخ مته ناتیدوبص باکو نوروتک هب هنردا ی اعرجا ناطلسخد هد دەي

 نیزسقل واى فر عمو دنکو هنل القتسا قلراد زتفدو تراز رو ك گز هداز یکم ۱ ی اپا تاد رق رف

alید زدزوکت تصرف هش هل الزاو هر بودل توا دعو دقحینورد بوبلوا لاو مج  

 ندو دنک نسح = شانرف ىلع فصن د تموفررم هل نما قلو هنام هنلاوز هما قب

 تلانسابو رو ینخاصتسنم هرح هنسحروزرم نوجا قلوافقاو هنرارسای خر 7

 یش ناب لزق بو دبا تلشیدنار ود هداز ت 0 :اهیدل وا تڃاذ هرس هلا

 وا )یا لوب هنر دا اتا حیصتیدلوتروق ندنس هندف ورث یورودلوا لا

 8 تناها اررطم هلکمر دا هعقر عفر هعقد جاف هه اسداب بودی دواک ا انو

 رد هه :رویدلبق توا دعیارحا بورب داف هننلادانامر ول ازرع ندقلر |درتفدو

a PFاسا قبلا دبعو رادرتفد ش هقنوأ هنر  

 اوما رک ل ی دیا شلو رادزتف د یی ج وا ردنلقف یدلوارارتفد ینکبا

 ریهاشمزا هد زك ل تقی دما ص درعناکا هلعلوانرف هب اغا ینطصمیساغا هداعسلارادو

 مایسنالواهداش [لوا یدردنوکب ور ویلح ه هب هداز یک 5 ساب :حوصننوچ هایم

 لاو یییاناوت و میچ تاغ بویوق ندرپنلءاروام لنلصاهکهسمکماندارکبن نت

 كب ینا نوا هطا تکرح هناا خو هزادرملعب بوقمح هکعاب ا کی | نوا

 لکدلک هتل ودرد یدیا روا مد ندنتیعبت بولپهمشحرس هراودنکآ یهاسردق

 لص نواکوس یساغایرچکب ردآ نو نیا فوخ هفوشل وب یدیا هل و ناتااتما حوت

 هدانز کار ؛زویدردشل وه زوب ودیا نیمو دهعهکملکافج هنناج بودی اطسوت اه

 ب کا بور او هرزو روضح نامزر دقیآترود تویی لومق ن ل اتام نو یا تاقتلا

 یدد با لتف ن کیا هدرهلا دارد زن هیاغا هود د جاف ربړ زو هدانشاوب ید رتسوکن ا

 هبهدارگنموقرماتسان حج وص نلعب یدمر واض زبودیآرکدینمع ودع کو دلرااغا امم

 هر هداز یک [وسیلاو بلح هدرا نک نکے و ریو تمدخرپ قلعتم هکر نهار طا نلح

 ۷ زار وز لاتق هان ح شو 9 بودا نامزفیلتق کن هدارگب و هداتلتساباب تابات ۇلاق

 تفانضرخآبودل فوخ ید لدرزو بوبا مشرق اسا جا لق دراو یدر دنوکه ]

 نات زروطوا هنارممآ نولأاید هلان ۳ تال ؟د نوک :لنساتنا

4 ۶ 
 شار



 هغابا هانعضو ر دیکمرشط بوقل اق ندسلحم نع شاق یدیادرم ناولپ وات
 هدازکد یکیشودروآ هشزو یالوف توئودهرکر هلا هتل کودتا هم ه دنابلافدروط

 موربور و یلاغا كوارع ساق وب اٹس | ب ر وصد لس درب و نا بول قی هنززوآیام

 ردشج|لنقمدآ قوجیق ة یدیلمدآ برشمدالج مر رب یردزوک 4 قبا حم هناا
 لاسنبا مباتوزا شعبرکذ ردشفلوا لتقلندب شاملزف نکیآ یسارمالاماروز رپ سرد

 e هرکبصت دیش ترود بول رو ییلاغای رجب هراش جا صاضرا قوم شوک وا كم هرم

 یسادعام یونلواع,وز" یرب ندنت انب ید ك دارم ناطاسو یدل و یبصتملرا موز

 یدلک هدوحو هدر څر مان نیس نا( طاس علاوڈس هرغو یدلرو هی همسمکر رب خد

 ی دقمكرابملفط لوا هلال هبرع بور دنوکیاغار ع ند هصاخ نابرقم نکیا هد هنر داراو دنک
 انسانا هنردارفس لنلا شم نوزم ۶هس اسابلیلخ ندشس نادویق رای دروتکه ب هنردا
 ما یس هطفاحش تخ یاب بول و قانا دو قاین ا هباشساد ؛ لیلخ لق ںلراو هنس هح اب هبرواف

 هدان ز هغر لق نوا ندمه اتمداب لاهةصاخو ی دنلواش رام هباشم بد چروک قیاسماقم

 هزات نمر ن کیا هد هنردا راو لنکا ( سرر صق ءانب ی دلوارذاص نو اه هغی واداشنا

 (قاس لترافدروس فیرشت هلوس اسا یںلروس قنواتنا ۳5 ممیلاع رو ةر ؟لنساحعاب

 كرل رخ یرابلا هنع دنیا یر یراص: | بواوا ۱ ننارثک ااقحالو

 یرکی كنلاوثس نورم "هنسو یدراردیآ تکرح هدایس اعضاوت هبا ناهش هار هناترابز
 ثا یافت نلف هدادشای خا شوک ىل وصضوهبهن ردا تم الساهاشسدان هگرشوک يشب

 ڭنىلغواز a" اا و قامت ها نی

 نت ی ی ۳ سواد ۱۳ انا نمح یی ۳9۳

 ربا راو هه اکراکتس ند هند یارس بو دیادارم یسافص قروز هداحرب ناہج هاتسداب

 كلاجوّلمسو كلاشماعو راععما نالوا هار دس هب هنیفس بوش لنرانکو دنا كن هو ح

 بو ږی یس نوک او زای شو هقرفتمو شواجو یهایسویرچب هتم دخوب بونلت رآ
 ندزا وار رونکس هغه»ودر صاخ قروزر نںلوناتساو یدنلوا فیطارو فیطت

 هاکیبو هاک بونلوا دی دتیسالطو شن پولی دنا هنوص هوط ندهرق هلباراقارق
 هی هنزدآ قباق صوصخرب غدد یس هنس یلوبیلکر اب دلا عقد نسوزرآبردربس هاو اراوس

 هلا هاش هر سوپ ا هاش همانعاص لک ی دیاراشاوا زاوسپولپ رونکهلب ید در وب ۱

 یدلز دنوک بولپزاب هلیساشنا یدنفاده ینفم یس هما ص كنیدقع هطخاصم نالوا

 ن دهن هاو نیزکباحما هک نزوا طورشمنانلوا حرد لنرا همان ص فلس ناهاتمداپ

 بس ایهطهاش نونشوا نعطو قدقو نعلو مش لنراقحیربک "هه دص ینمولاماو

 بس هتنسلها نانلوب تنا بولوا بولسم یمس رار نزوا بولسا کود ن پھت

 تسدلعفلاو هلو تصخر هراندیادارم تعرع هفرطوب هلیااضرو هبثلوا نیقلت عبق

 نلیسکلننامز ناخ ماس ناطاس هینلوا ضرعت هعاقو عالق نالوا لهاکرد ناک بفرض

9۴ 



 هش قام نالوا ننلاك رم لورم نال وامي 1 هدأ کد تلاراب ولسکزا رودس ۳۹۹

 ناسدالیتسا هند كنقلاب ور هو توس ها اوت هدا لقد

 ةملزتس لوک تنواعمودا دما ندفرط ل وا كق دنلوار ص الخ عالام لوا ند اخوه د دا زا رد

 نابل وانزوا ناماونما بول وان زاور ندم اع ٹو باح هارن امحاحناک یندقر سراب دو

 رثاسو ناخ لا نالوا ںزوا ثقا دص هنبناجوب ن دم دقو همذکن دنرالوپ هرصب ودا دغب

 وب سوح سورو ملر ر دسر نایزوررض نب راو دنکو هن راک ام كناتسغاط ناکاح
 رکشللق دنلوانأم و ل و نا او ویس هداف ر کو دنلاسنوجما لسب ها ر دسدمآهف رط

 دورح مطق نزو !بولسا وب هلوا نزوآ ناماو نم الدحرسوهبلبا هلخأدمدرفرب ندمهآتس

 1 بونلوا نیعناتاپ لى سم د ر ناوواتما  دوچوسلاودا دف ندناشساب نحر س نوا

 هنس او یدل ردنوڪ هرم وانو را ونیس نداد رق نیفرط
 رارپتس ت تن رضحالمرح لئاوا دم 0 راد مالسا هاش داب تدوغفلاو ن رش عو" هال

 تزبلوتصخر هرکسام دقمرای دلی را تکرح هنبناج هنطاسلارا دو تخ مند هنردا راکم

 هروشم در ها مطعیالهدروز زمره فہم هلا تمافآ نوک( یدورغزوکر کس د بول رو

 یر ولساص وصخ بواکیلکروتف هت نوبح هدرلاوب هلغلوا نارابو فرب ناواراب دلوا لخاد
 هداتساب ,دوا دیدلکح تقشم یلکهدرلارم لوا بوق یدمح همسر ومال نن :ولروحو

 3 وک 3 وخد هلدا ی الا رلب دلوا لخاد هلو ناسا هبا یالا یطعبب ونلوا مارآ نوک حب وا

 رافال وصو را وس هه ك یندرر رب دن اطا سو نابع ناطلس تاو د ؟هحود*م رم

 نوک حافر هنس هاب ناوت ه رکن وک جا ا زبن دلوصو هل وبنانسا وای دروب هعنک وآ

 یاسر و رای دروس مارا كنا هلغلوا ما یدالورصق نانلوا نامرفینانساهدقم یوحوک
 راهزا مو یار هف وکش ندنایعا هنس هاب م رح چ اهلفاوایرایم ممطلابهنس هک اب
 رولبدل وارتسأبم هرما لواار زوو یم یتحزاب دنیا ح رط هلحرر رب یزانل واربتعمبور نعم نوروثک
 بوقبح هتساطکشب هلدرابک اه ود ناپ شب قر قاٹساب , لیلخ نادوبقتماب لیلخ نادومق نتک

 قدر هام زفاسنوکی یکی مرکب یدلو اور لنفس یابد رکصندمزآنوکجافرب
 نکمشلوا نیمک اراو هغ رارزوا هلغملاربخ انس هرب رجزورکسا یسک ید یرکب كرافك

 ۱ بون وا هوپ EAs 5 دنلاربخ یرافد را اونو ؟رطیش ها ماس وس ولو ارهاطیراک لارا ارو

 ناناقفتساو ر دنارافکیںلوا الم a ۱ هغر دقر دق یر کب اب یئ یلاد ودق س ود ر ا

 یناجهلکارار ةرافکبونلواهخوت هناعلواراشعشود هغلزاب اب بوک ندنزاغوبیراهطا

 "هتل هد بوی راو نرو هانشب نوو نوتم ۹ هرورق نوکیا هل
 هنس هقیرافک با هخردق نیز اوقط یللا رب یر کب هرکصت دو دنا ا:زابکو یدلر دنوک

 اورا و هنس هړزج هتلام حابص ینوک یرکس یرکب بوک ندنکوآ هنیسهاب دلابص
 ۱ هعا هنوگ رد 5ر کسع بوکودرا di رشط مدآ رر لدههنمره م دقمٿعاس ر لد رج عولط

 نالوا لن راجا یدیشدلواادبحرب هدریردق لیمو ره عانلحاوس هز زج لق دلوا نکا
 د شیفلوا لصاوهن راصحهطلامر«خ ندنرب رب بوقآب توررابافک



 یس هور شوش ةمعط یق روت اگر رکتمنرق والت مطعگد» نر 4

 دار هدارکب رد هچ ر رذاک مانجر وقنا ارغ نالواهد هیاب ییکبآ ندنرلکب هنلامبولوا رسا

 كابو ماد ا نمرخ بوروس كاد هنتلارابص> نولسم تار یدلوالوتنقم

 ىلە ا ابقارحا نیرانمرخ ,نوسدناو نوکن الو یرالام سار ًاصورقد

 هد بولود ع اغ درگ یارک ار رض یلک بور وس نر غصو نومق کک

 شوغوف هغردقر ره هلقدراو هنمکوآ یسهعلو هنلام بورەكەن واما هدرهطل اةولص

 گاریبزم هاموراب دن الوص نزوادارم بوراو هناملرب ند هر زج لواورابدک بوئآ نراپوط
 هد اعم نکلردوب یوم كروم م ناک نداجنود راد دنیا تع نع 4ی رغ سوا بارط ؟لنخاس

 نوتنان هژتسانمرب ترفهب هعلقاش ود هکر عو مم تا دلا ند هنسکر نالوا رضاع

 را هنيا هللا بوقمج هقشاب لول هقشماب یرچکب هدر اب یعهقمقخنادونق |
 نوشت هزت سامو رايدر وس هی هعلق یراربسا بو ا وار اد ربخرافڪ نن راک دور هي

 و ریکراب کل مالوا نکم قمر وطلنأ دعب ن مراب را شتا بورود ود ندهعای وار و

 هنلام هاشنودو یدلوالباق ق ول لیدو یدلاف هد هر زج مدآردقیلل قرف بوابکح

edl ۱ات و دزکید رو رەخ رفاک شی نواناقح ندنچا بونلا هنیفس یر حر نسا  

 ردش اوا مج لنا ید یرایکر فکر اس بشود هپ هنیسم هنیفسیدبیرکی ناک هیوا
 زویکیا هی هنلام برغ سولپارط یا درفس بلصو برغ سولپ ارطبا شم اپ نادوبق نتفو
 كن رخالا یذاجو هجوتم هبناجلوا هانخاس ےل یو ال یذاچج نیعلوا هفاسم لرم یمرکر

 SS E E لخاج هناعل برغ سولپار طیلوکی یا

 لا ومآ بهو سون لتق بوممر دسراف هتمودح یرابکی کد ندتح طاس و

 یش مان ییادرفس نال وا لنددص قماع وق هن ال ىنا ود هعف دو یربغندنکو دلرا ۱

 یروبزماثناب نادویق لاکن لک ب ون لوا توعد هپ هدر دش اب هلبا تلاهتسا ور دت نج بلغتم

 .ننراک دابا دارم لاتقو منم بوبا بق ن راو پق هعلق اقلعتمو ما دن 008 دروارود بور دلا
 فا كنيقشر وز م هرکص ن دنطبض هعلق بولیریو ناما هلایطسوت ج اشم ضعر

 اتساب هرکمصن دکن تا ضبقر هلج ن وچ یربم بونلواتفد لاوماو نفس کود بمص غو
 . هدکدنیا لاوس نلاوحا تیفیک كموقرم "یتسبودبا ناو د بور وق قات وا هد هرشط

lle:هر کن ارامش دشا نکو دی |لئافو لاومابصاغ كروم یاهاهلجو تاداسو  

 ننه یشودلوا هلال زال نوتلوا لیصس یرلهدام بصغقو لتف بونلکبدراوعد

 كرو ره هامو یدنلوا بص هنیکوا یسوبقهعاق هلعرشا ام مح 5 رکص ندقداوا

 لیدامدقم رایناکهنراوانا لندرود نوابوقل اف هلبا ات ود ندس وللا ارل نوک ڪل ۱

 رر ولم هطایادغب لک كب ییا نوا ب ولک هل لوا را هتل اتنی رینوگ هغلا
 مان هوسات اتو د نوک یهرکب كر ورم هام هس ام افك ناجشوک را دروتك اعم بولا نوملق

 .هدںوم لنراقدلوا قالم هاتو د هلبا كب دارمیکناب حوا ندنرابک سنوت بواک لع
 .ندہیس یراکرتیا نایصم هاکو بورو هلبجوا هب رح جارخ یماک تلخ کیغاطهینام

۳۹۷ 
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 ده

عاطا هرکص ندنزاق دنلوا رہ ساو لتقف بولر دن وڪڪرکسع ةو 1 ر ژوا هل أعهد
 یزاتدبت

  لیا مور نوچ ا یراقدلوا نزوآ نایبصع هن ور ن دنګ را یرکب كم یدرونلواوفص

 ونط رادرس اشابنالسرا یرصتم هلاحرت بونلوا لیدر اقا ےس ضعد ندیردسه

لسرا نکن که هوساد مت ودتغلوارومآم هد ادادما اد رخآرفس ید اتساب نادوبق
 نا

 نالوادوجوم كانت اب ر ەر ەیاثاب :ویدنلوا جا را کسع ندرابکن و دی ا لابقتسا اتا
۱ 

 - هتشساا نایتسالارعپ یںنلوا یسولتقیزنک ۱ بوراو هنرزوآ یرابصا ا کس

 هداشاو ساب ی ت چاہت رای دتا دهعت هکمعا ناصع لعد : نمبورونراوکرو

lifلغوانا اویس ناول نپ ر وانآ لابحر ریس بولک, تعلخ ییا اووشجشهراد وق ندهن  

 li دو یدیشار کار 5 هنس هرزح قاربكمیم یی طایمدو تو رعمهلکءد

 اغود گر فک لنراق دقح هرشط نوراو هب رب زج ر لکی ید بشن لوا ترثمابمهغنا تن یرابک

 نق دلوا صال هلترطرب هداز ناوچسو ریهتساتساد یھ ناسا ابضق بولک هترزوا یزلم £

 هدنیوآ كاب مر بوح وکاشساپ نادوبقلعبیدلو وا مفاو تراسع بولار اکی )یکهراب کیا

 یولکهزفاس ل تدرود نوا گرو ما میدن نیس هقیخمرفاکر کد که نس هر مرحهنکوو م

 قارقءالبنسا ی لوا لصاو هب هنطاسلاراد ننشر ی مرک تلاوت او ه)غلوا برق ید هافزور
 نألوا هرنراملاد ابردو هنوط لاغلسپوقح هزکد هرق ی را هة قاز ر3 ادحر رهام بوغيسر :

ا لالد در هلوک دن رم نادیارار ف ند مال سادال هع دوب ید یراثداعتراغرارق
 هدزکد هرفهلم

 راپدلوا یلوتسم بولک الفاف راد قاشعلا ةر ماكا یس علق بونی لنراکیلوط از

 تراسخو نال نرللابعولامنوربةیرانااسم یرافدلوب و رک e رابصح نمک لوا

 ندفارطا ران دردیود هر اب اس یار الدرهتسلوا هکهم مری رای دنا نا ارحا یرهشو هیطع

راپدلعا هبادرد بولایل معو ل اوما یرلک دا تراغ هش را بونلوا ترعجج
 ِ [تدقم

 مهار یتشقتسنالوار ومآم هبا هق ثم هراب شنل نوچ | هطفاح یناحاوس زکد هرقو هن وط

 هر نالوایرم كبالڪڪ ل وا و ردکحیرا هقبس قجلوارادر بخ ندهبضق اسا

 ٠ كلعر لنلحاس زکد هرف هد قعاواتقأ و خاتم لا 1 یدل وادی تم بوک

 ۱ داپدلوا ترب دز ز كمروژمود هنسد دراق و ك رم ندارق بور ر دسهغآر و ن ەق بوقح

 یامیرتدراقچ ندیوندسالکرتلا | هل وحی هت ارزوین هفت اطرات ا د ضعیامإ

 و ۱ داسا : مهار یدلوا لودحو ربس |یسکو لوت یس یک بوغا 1 یلأیعو

 لتف یک تورو هنرارزواتلفومس هش هلك ادصرت هل یرلکح هود هرو فرم

 كن شاپ مهار یرفاکقارقهتسب تس درفت رب نناضمر لئاوایدلیارب-ا ینمکو

 بقعت یبو,یربرابجدایرف ندنموجه قاره دتیآوررپ یدلو :لوصو هی هب ناتسآ هل رامدآ

 ِ لنتروص م ؟بوبثلوا مفاو ناس لاکر تبا لاوس هیاتس تاب وجصت طعارزو ہاٹ دا بواک ك ر ییا

 ا اسد کدو باوج هل ورفی خور

 یزوارنرد هعلقءانرکذ یدلوا بضغ ثعاب هلغلوا ی زایی

 E دجاوسکب راک لیا مور هل الخو



 بو راو لعبوا نام رف کلم االق رب هان رطبا كب رس نوا ملا

 را لوا تونه و خرس هنسنر ملک ۱ لامهارانالو روم امرا محا تام مواتر 1

 ناکماهشنفذز لح ارهرلرتو هرو یزو بولوا لوخردقلوت كلتوکی مرکب نایب 7

 راس هلغنلوب نقتلوا بیهرت اعون رفاکن کل یدنلوا نام رف وجر هلکمنا ضروب در دقو
 زافک اقاساتسات : شاف هرف 5 یسک راكب هرعنق هدام اوت وی دلیادمقت ى ىتام مك عالق

 یربغ ترا ۳ :وتر نراع هعاقناب نواندعالق نان هبا ارخ تدم هوت نوما ندنلآ
 وکوتفکم د ردعاص راسا دحا عرق ae اشنا اشنا ی دهعلق ۴# وا هد راع نالوا سارا

 قنة رس نماتلحاس ولغوا 24 IG ںدہشاک ل دغا ن دنف رط راقکب وا /

 نال و! لصاح ندراند لوا دلا رگولغوار دم نال وا ولرم ع راو هند و لح لقص

 كراقساب حوصت مطعارزو هنکردیا لاسراهب هناتسآ هنسره نزوا ید عت ی هعوطقملاوم|
 بولوا تهاذهنتب تالعمو تال شکر س هلکمک ایرو زم هلخلوا یتیاسیارجام هاو دنک

 نالوا سیلاوماشنوژپ ند هنس ولا هلک | ضرس هلازاو مفروب,در دیا للعت هدادایب ىرىم لام
 نونلوا لابعت رادرس هن یکسغیاایا ی دنکو رکبر ایدو نامرقویلوطانا اداب طفاعرزو

 ِ گرو م للابج لوا نا بوراو هن رز وا هنسرهور,ندنگ را فلا و نب  زرشعو نم ھئس

 كەن دنس ەئ اط یزورد برشم هبرکو به دم دب ندنناکس هلغل ویس هنیبصح ما هاو

 نلاتمارمقلارب دو سابن ان و فقتساص وصخ هنس هعلقره نوتوط نانکسزا رژ 1 ۱

 ناطلغ یراهلک گران مکس ناقبح هرشط هدهرصاح نامز هلغموزا دنا كنف هد از هعالق

 باب هلغلوا هدلاک رح تال آ و للابح سوار یرا هعاق هدراهس همقح نکا یدرولوا

 هنلاصشسا هلغمالوا نم ثکم هداتشس ماب | پولکمز ال هرصاح زاردورودو هتسب دما

 یتمادقا هب رمو كن اب ظفاجنوح یدرولبکح ت ترسع هوا ذ دربد دی هکدنکر کسع

 س دق ك نيرکسءهجارف بولوا ل یخ د هکنرف نوچ اناج ص ملت كم دیا سح غوا زعم
 هنس هلکسابسانمرب شر ك نرانو یلق ریال ل بطر شت نواعم هنس الىم إى لاو

 نانو م٣ كروتکم یو ںاپآ لاسرا همت اقلعتم اق دراو هناتسکنر و پور ای نشات

 ننیابدا دما هلبارثا تیزهرکسع بو دیاراخعفا با یرائافتلاو لابقا هيو دنک رافک

 دادعارایک نو ادا دما یرکب كنرف هنعابا بولوا هتفررف هنیلهب ذکدعاوم نالوا

 بودپا) دیک ًانیدزس كیا تسارحو طفح یرا هعلت خ درسردنزوا كمر ذو کی نیو ییا

 بوراو هن رزوا هلا رکسع نالوارومآمورک اساب ظفاحیدلیا اشنا غباظو رانابکس
 یتیلضعد بوکو د هلن ارانز رض نانلوا لاسرا ندتلودرد بولپ هرصاح یلهعلق "

 هلکمررن وکی )یخ ٹل تا هرانابکسو یدایاطیض هلن اما ید نسب ضهیوتف هلم رض

 هکهنیتم عالق ضعف 5 او لنسهورز لامح للق نکلرراب دلوا عرطم نابکس ر دق ك ییا ۱

 ندنعفرولغوا نعمندقلشاب ی اتسونافاس ییا درب »لر اق هلبا یت وعبص لاک

 .یدیا هلت كاب راعو هلا ماتس نلاو یگ راو همام اشماب ن نسح نایرو یناججس رقص

 الام تل o اما بودی كول هنارادمقیرط
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Rk زکسزد روک ۳1 دهناننسآ و لا ندزیر زوا یرگسم ندیآ  هرصأح یز 

 دان لوانکیا شا ورمار قلعتم هاما تص خر علق لنلوا ضرع هلک ی دزر دیا ماست یعالق
 یدادک ك نیلغوا نعم هلا راب ,وط نوجمامضودعالقور فک درج هد نوملف نا شب

 یراق دل واند دص كع ال اخداهرا هماقیراپ و طولابقتسایرانبولکرجاف نالوا
 ۰ هراز ودب وردنوکرباساب ن ہہ هلا ارکسھرا ںةمرب اک ںایا عافنسا اسا رجا طفاح 3

 ۱ نعمهد اتشس مسوم كلذ عمراپدتکرساموبث ا و زادك جد رکنرزاب عارف هایم

 ۱ ندفوتسو هطفاح یراهعاقی زرو در دق كس نوا هلغل وب ترهشم هدرولک هتملاهلدارافکو اغوا

 نالواروم ام لفل وارشننم ناما ER رهاظ یراکدت اطبض یرزاغ ا

 لاو م ییاراشاکه لر وبت زکلاب یراثماب نامرقو یلوطاا بو نیا حاسم کاک رک سم
 نسح تولیراو هل ما E EE نکنامزوآةرص اش الد ی ارم

 1 OE تاب هدایز ندزومکبا هرکص ن رہظع برحلق داوا عام ید اتمام

 بولرراو هن راع مان هرھکا نوکلوا هس و یدنلوا قارحا یرانجب ہسم لک ارا ا

 :بولوانالاغ هل دقزویجوا ندنراتمعج نالوا هللحم مان نیر نا 2 ناشر ید واذآ

 ۱ ید زنا بواپزدنوک ر اه ۱ هربقلاردو یدنل وا لمق قشسمان ن دلار £ یرلیسدو

 فن اتوآ كرادرس بوی ندهعلف ی للا ارمان یاسر نب ول اکا شا روز ومحوآ

 لا نتننس هرصاح یدیالکتش م یه كرمقلارد نوح یدلرو ناما نیک اافعتسا

 ب م هلا رامغا راحو ا مرر وا لامح ماو لنسللاوحیب ولیکح

 ۱ ۳ هایر ا بولک لدار کمسعرآ دقمراتساب نپسح غوا

 ۳ هداس و ولت رار دق زو تب كس ند رانامکس ندیا تعاطا هدهعاس "هنس هلة وأ

 یدلر دوکو زم نوچ ا قمع اہ . ینتیعج نیما حرم پوتوق هنبرب ندراغا رادرس

 اکزرود زول هجو رسا نیر رضانر و شم ام نده برح بولکتسارهب یلغوا

INSرسام قوطهرطسع نلیردن وک هش رز وا لپسا جردن دېلو یدلوارم شمش  

 ی و یرادز رود نالواهرذآ بوراو هني ساب د جرم ۶ واهمدسا بوملوا

 کک تام هدابز ندکب توود وچ من دلافر حرمآ هرکس ندکدتیارارف
 هلنیمابح رمامدقمراذابکس نذر کد تلدح ی دیا شیر دوب یرم كر لناس ەك لحم ما

 فسا قش هدایز ندکس ن دلارص نروک شرفولخ وا ندم ندا قا سور نکا ۱

 مارماربخ نادر یو شود یسهدابز ندز یی جی نرو ثر ووو ِتوراب

 بودبا باطل رار طا ها لاملذب و میش : یرکسع هلا ەد نر غك

 ترشابم هکنح ایقتسا نکزوقهدننساب جرهپوراوهن رژ وا گلاس .دلاق یرشرو ںھ

  ردقز و یدب بولوا موهنم ادعا رها یدلوادی لش ل ات هل د هندنولبصلا لب و

 . لات مطع قعاراو هضرارزواهنب للح مان مور یسریا یدلسکیشاب كنزرود
 ِ لتق یزر ود هدابز نکس و یدلسکیساب ید كن دلا رس هد دکرعم لوا بولوا

 یدنلوا



 ۱ تر و د سوا راما یشادن رقلتملغوا نفمهدعب یدنلواق ژارحای رنک, دن لو

 هیمارق اتسایدجا كاجو ینهنسیرفشناورلناخ دجخا ناطر ودا

 a ى کی رودس كد هنعلوا بنز ياع ننام تآ هاوبناتسا نوناوا ۱

 اکازت : ٤ | نور بڪ هو امه یازس نکیاندتتعزدالوا لندن هیزف هنجافو کرتا ۲

 هر هلنا ناعسواپ العب یدبا ناغم ا ا لڅ تخاضم پبؤلوا نواب >اڈلار (

 یکسعاش 97 ز وا هل ربخ کود تیعج لنتلا ین هعلق شابنات ها زا كنف

 ۳ عاق شراتیعج ةدنفره ان نوک نوار هم ابو یدلرو لامشوک ی داکار دنوم
 نعمروت نم راد دنیا لنت هنس هرضاح عالق هد خب بونلوا تالشنو مر ةسْ دو

 ۱ هنگ :هاوارب د اظدت ی رد كس اضع ت ر وخ كت للا ارفیلقوا

 8 ان ند فلا 2ول ہخ قا ولوآ نزوآردانمهزاساو صو هردنانشم كح ەاک

 و

7 ۱ مظع عار زاو یلوتقم ودکرکهسلو رکذ
 ار 

 كح جوکا عد االف و زابحومق 3 ماد دی تدب یداوایتن ةدوت هل ناب هک وڈ

 هالوبت اسنذن رژ واكن و یلح هداز هلافحزا درس تولوا یسیکب لک به بروم

 تولوارادرسهعفد کد ارهطا تر و اس رعد بونلوا هرضاحش و برخ ەلکمر .ةهنلغوا

نح ها لوق ید نکا یسلاودا دغب یدیا ساوآمزونم هنکنج ال
 هدو ید |ثل

 ادیب تبارق هلا دارکا هلغملا ینزتخد كفرت ریمپ ولو یسلاو.زکل ر ابد ید ناز

 اا هات توق هدرکبرایدو بلح ًاصوضخ لنحاتف کو دلپا طببض یدیایشا

 هدقدلوا هنسخ كنقلاركو هزایدانساپ داره ومف موخب راد رف بودپا لا اک

 سلف معا ردصو لاسزا نوب امه ره دلو توق بق ديا اقم مات ف ودنک

 داماد بولک هلو ناتا نابع یس ةف رپ یز کپ هر ندنسلضلدا یا میدیا

 2 رض هجرکا ی دباشارولاتحاد جواناطلتعن یر و هبودنکزکل یدلوا یفاتسداب

 اتنایدارهیدب :la زر( دندن موت رص اب و رحو ثلنجن کل ید لثملتمایئو

 ۱ تامیهمو رکتسغ نان زلوا كران هنس لوا نوا ىشەقىرطڭمۇخىرە رکض نادا

 لوخدم لطیرفت ئام دقمو لعاسمهساص نکیا مقونم بز هنلاصیلشا ئاب زق دلت
 لنتمدخ ولتط ینانسل وکر ویرجولتفابقو هبجو یلکشن لتناذدع یدشاوا ۰

 لالقتسا لبا شاتسهتاغتلا نن را نبض هل وا ماکتو كر نناضوا نذزوس مدقق

 هدرضحو از دن ردا اص وصخ نامش رڌ ق ۸ ةییهافتدان تمل ب ولو ما

 او و نوع تنی دلا ۳۳3 اه اپ تام دخاوند فو

 ` بول وا یفار هنیدوجو كت هنسک یزیغ ندودنکد ک یدشرزآ هی ةقنطر بولوآ

 یدلوا تنقم هلا ی ها قد كن راس بوراقنخ عا یکو ناک مک كلنارزو ۱

 یفر گلتطاس نا سا تلود ناهاوخ نالوا ققو لهاتندابر وخ

 لع یفمیربغندنکودنب ادق هلنایمصت زا هنتسمکهن ایدلالیلق ندنخباو" یدنکو

 ضب ویدصح ذب غم ب یک لد اک شرت بودا تواذعو شخب هب ىذا

 E E a 1 یل كم نامز

۳ 



 9 هل ساقلا كنا كنس نواح سلاح بو دیا بحاصم قاصدار 2 درء نالوا "مز :وادب

 .مرع هنلزغ هرکه یرمغ ند نکو دتنا ترذ هلا E عرس یواسمو تاغ .یفم

 . نیس هنمرتطانرهمت تاهاتمدان کم | مزج هتناهاو لل هسلوا یسهزعاسم كما.دایو

 لاو لفاعو یر>ح "هحرکا امار .حوصن کر دلوقنمندهداز مس یونسوب یدبا سلوا ٤
 أ طر غم فنعو برشمبوضغاءایدیانارقالاع ںع هلا تدافکد سرو نادراکدرم لضادو

 :ییوادعو ضغب هب یتفمو یدزملبا ماعم ەلى[ ارا دمو قهر هب هوك نیغلوا لومحم هليا

 ۰ رز و یورو وا ها نارابانسهح اب یلاب یدمهایفم نوکر یدب 3 قلطم

 :یدلکرزو یدتمأش بولک هموب ی اکروکیلارپ هاکان یدیاز واهش ناو 3 ندب

 .پوقیچ ندامرپ اقلام مت بولت اتمی لقدنلوارتیب
 :عالسرزو نک .هنناذحمثكنمدنفا لنلکس لیربت شنراصدنبلود كاوا نیم ۳

 ۱ ۱ رهفسهمرب هن بو ودورنکربز و و نامه للح كج هيد كروب بول كيلعیدنفآ و

 نرضاح 4لجویرنفا یدلوا هغر زا آب و ون
 ۱ ا دک واوارضم هس رغ مضووب

 ۹ هتبلا لکدید مدمراوربخراش#|لآوس ندودنک هد یگدراو هبالمهاسد اپرکم یداوا

 ید راتستخا ترایز هنوکواراعتسا یسیعمر وب رومآلاراشمر وس نامرف. دراو

 هیضقو هرکص سکه نوک لیدبت نوجا نوسلوا رییخهسمک ندنکودلک هی المان وک

 ثلهاسداوردشلواب بلس عب "رەد ار یلیالمو هنتلذ ك رو كۆ دلوا سکعنمههاتسد 1

 4 ً لظوردغو قحا وقت ی دو قوت 1 لنرطناد وک بودبا هغلابم هد رق ین :رلاو

 ینیکو فاح غم تم کو لا وم صحت نیک ثلنراغا تفصیل الحب ولوا ما رفا لنساکیرا
 ا یا عاضوا فیعنا ناجا رعواعرسبوردن وک هنلی مور و و یلوط ال هل مان الامر رع

 4 هنسهیاسودنکبولوا نا یو دی طی راکد تب سون یراکد نا فلو لاوما یرلق ںلا
 بابک نیر کج كن ارقفو بارخ ی راثیالو ب ولوا تجهکیهداشترا یتحاولو عابناهجنراو
 و ضع لت راز« تدمولیدبن نوعا ی یوس "د ضرغ كلف نامزیصانمو یییاراشا

 نقدراو کاما جافرب هدهنسو مرا دربار هاظر دشلوا مفاو کودلیا لوح هر ؟نوایصنم

 ِ مدكفس لح بو دیاد الطن ا ەچ ندناداسو ردمولعم قحراو وهلاح ەئ اب اعر

 .  پونلواتوعدهنکنجولغواد الوبناجنکیا یسیلاوراید یدیا یش هرتاوت دح یکو دتا
 بودیا هرصاحم یبرب ن دنعالق هلغلوا ن زوا توادع هلیس هغباط یتا نددارکا
 روکد یراتدیا كنج رفطلا دعب بودی هنا هقول مدع نادرس یب هلغشم رلوضفو

 یتا كاله هلا نیخ رت بآ لع ید امق هنمجم ال مار یسوعت زو, تر ودج9 !ثاناو

 واقس زا :| رهقحو تر ذأ یرکسعو ما دعا هلدا هن ام ی جی راه ن دنس هقن اطلوو 9

 اهن وشروک ا لسا ندهحامز رسکو نوهآ ندهجاب دالا ناسنالتف بودا

 3 تربض«ضیردت ندنتج بضخ هاکودنپ دز تا یرلاریضح مات دیک ره

 یدما تی هم : ندقلاربغب سوفا لتقو توسردخا ب وموادسقم یدرل ردیا

 تعاصمر بروی ندنزوس قح ركب دنوا رصد یید ر وینم صنم قاب اشف



 ۳۰۲ ۰ لوایراب>اصم شب ید ردشیالتق ب و ردن وک مدآ لعب بولر شوک هبی و طانا هی
 نأ,>بودیالث انهنس هنر تداهتس ن ا تاند ناا قبس كدنمدرد

 ردلاټحا هر كع ابلطناف ندزررکهتنجهلمار جس مزارهاظقدراتروقندنتجز نی

 نمد ىي رش دعو قاب الا هلل مرح ىلا سفنلا لقت الور دلوقنم ندارید

 تنعططب ها تمطعهرورف لصامی دیا ردم ی ندنتیوقع یھلا ن رام و تفلاخم ناو

 یرادنها رموا رطا كرامه و راتها دم لس .زياشمهکیدیاهداز نددحهب رمو ىتەھولھ

 بیطلان ال اا متم لب یتم (تنطلس تدنمآبورب ودوجو هلا یادو هلی

 زاتفرکه الب یو دنکیمهواع هه“ وهغم ماسحالامارم یف تیعن 1 رابکس وفنل تااکاذا

 تممخر هداسف قلو نکو یکراشم هنر یر هداشترا 2 راناوا لنسومق یدیایسعا

 یدیشلکمزال نذلوا لع هلبایونفرما ءا ضنقا بو دیا باجمایلتق هلتارکی س هعاسمو
 E (ههر وضحو اغا ینطصم یساغاهداعساا رادوی دنفادج فم *

 5 او يابفف بود, !تباعس هادا اما د ن دن راق ں اوا نیما ن دیک ر ورغم رز و

 ا ایہ و هرات لا و لس ارق مامن ندو دنکی ماس داب کباب لس"

 قمقح هعماج نونلوا هاشسدانیوک هعج یتج وا نوا كن اضمرن وزم" هنسکاتید

 ی ریست كعاط "هجرد وکون تنسهمطعار زورامجمیدپاشتلوا همش : هر اکرا مرز ز وا

 بسانمربغ تکرحاکس ردتسردانوسوعم كءلاطو تسس كنم دشلکهعطاقرب
 شات ۲۲ ندهاتسداپ یتدیدنکراپدید ردبجاوردح لندن [اطلسءاقلو

 ندرز و ته یدال 7 ج۴ یتترع قمقح هغم اع نوکلو وا هاش داب نیک اه را

 هبا هنساغ یرجاب لال | یفزایدر وی ما چھا ترد ږی" لنقاونشنسم دان

 ز دکرک سك هنحرفت لی لح مماج هاشداب بوراو هلبس دون *اط یرعکب هکیدلرویع

 یشاب یاتسوب لنآ لواراپ دن | هطاما یفارطا ك ,زویارس هاهنا یید نوسنلوا هملخ لب
 نکرروتوا اهنت لس هز-تولخو را یددلوا لاسرا هم یاتسوب ردقزوب اغا فسح.

 تخردقییدلوادنلبیمه كن ناچ مایدرونکههاشسدایروضحیرهمورایدغو بو زاو
 راوی رەھ نکل شر دنارودو ارا دمر دق یمرحو مم مط نال واهلام عج.و تس ر یلاطو

 ا ندرفظو خقة سیایدلوار ایر یک
 خ وصن نعرا لتا ضل ییا نار هال اردان كلا و بسڪو لام مج نکل ۱

 اعاد ارم لاکدلروهب ودمک ره٣ بولو! توف اثسابدار 1 کرد بوزاب نااوحاضعب ناب

 نږیاراقخسا با فرتوتوبد زالشلوب هرزوپ ودنکهعفدرو ذخا ی یسادنکلموجرم ۱
 نوکرب بو دیا ندا ممم و سیح هدهللوق لاب یندنسیکیاوذخاینساخا لیسح

 لیسح لعب یدراقمح مانو د یش[ اق هلضا نکراخو یدلرارادرب ندنجز سمح ف ارهک "

 ak دارم موحر مکاتب لعینسل اودآدفپ هرکص ندا یدلیامادعا خد نا 4

 دیا شعد د هیت هیاس ا حو راه زا اشسا دارم نکردیکهدك لغ یكی !یداماو ۱

 RE بوپلشفاب اپتادا جوصنق دشا بیت افصایدلو



 ̀ توادعد دیدنی مراکتمدع هن اكە لکذکهلیب هلگنا فالجا شعب ندنمباوناشن اب حوصت ۳ م
 ود كسهیلک هلوبناتساراهنیز بو دیا لزم نددادغب ییاشاب لع کد لکهلوبناتساو
 یدنکب وږ وق هدرهشیسا نغلرغاوب د ردن میوصاتا لع بوردنوکربخ عود جوا

 یزائرضح هاتسداب بودباصیخات نلتف هعفد جوا مطارزو کاکە لو باتس ااه هلطاراغلا
 هنغا ےس هز وینا اس اب لع بودن وک یکصاخ هاشسداپ هد هثلات دعفد بوز ۱ تاجا

 ندنلتفاشساب حوصنیدباراشمت | تنایص ندر ز و ردغو تباج ندلن بودی حارخا

 1 د بو زاب یامسا كنلتفاشاب ا حو صن رات ا ناخ یلاا یدو هرکبص

 یکرنکه هنر دا هلا هاشسداب اسا حوت لقدردلاق هنتف یارک نها و یارک چ لنجماران ات

 لج بود ناب انا بو رپ دشلوبیتسههاتسداب لک هب هرردا تورو ,کص رب ل

 لاا تیا ا اک ڭهاش داب 1 .دلب بولوپ هدراکشم یهاتسداب کاک ید یارک

 ۱ هف رطلوا ود ردمک خانس کناری دلامدیص رخ یشماسداب لقدردلا بولابع ناکتس

 نانانیا رکر جسم لد | یر راوسسکرچ مج ندهتشپیارو e لکدروستآی رع اول

 قحرک | لاکدب دولنود رد بودیا مو فتمالوا وار ندنلصا کلن هضق هاشداب دل ں لوا

 لاج هلا د لص تسانم هل من ینا نا کاما یدل ناییکودیا توعدیسو دم رزو ۱

 سالجا رول الهایزس یدارم یدرغاع نب دما مالعا ةمهاتسدان نوچ بولوپ مالک

 سبح هدهلق ی دپ بو ر ونک یارک د یدلپا نامرف هاتسداب لع لوا زای درد یرپا
 یدلپا رارف لکدنک م دآ هغنوط ید یا یدیا هانسهعلق یلک یار کن رھا ڈر اہ دشا

 حلر اما حوصن نکیاهدهن دان هاشدا کردن داسا اجا "هلجاتماب حوصت لب اب ۱

 نودیآ دصق همش روعیدبا شوق هلام ك دمسرپ ا اغا لی ارب < ندنناوهآ

 ۳ !ممابیدیا نزا هاشدابو نیسم تعءاج هلج بو راو هعماح هد هعجس مر کس

 یال رک لظوب روز نس ناف لآ | هادا :مهاتسداب بو راقبح ن دنیلود تو او هم

 برقم كني واترضح لعو لج قح ب بودیا البئساهرهتس فالحا عاواو كارتاو دارکا

 تی اکتسندمکهن اشلا مع هربا بودی اداسفو يا راسا كنك
 ماتم ەدايز یراژرضح ها .لاعهاشم دان ر نددنضقوت یدروآهر نزاتسدنوب د نبكیا

 ag ادا ملت هجاوخ e جو کند 1۳ -بواو

 لدق 5 نفم "۷ هحاوخ هلفغلالع نوک ۲ HE رشا تان اوتردق
 یب و ىغجەممقح هاب هل دسافیأر وب یدیادآ لقاعرادصک مار پم هملبارارق بو دیا

 كنرارضح هاعلاع هاشداد بودی باس یتلودو دنک نوجا ضرغیارحاهمدآ

 ۱ تااتماب حوصن بويا كا ردآ کود اراک ل طاب وعبق ەبت مهر لا رامتخارارف ندنمکح

 تآرج لن و مه ؛نرلجا یکی داب نکودیا راکغسورو رغمر# |الوومق یتحو رادغوشوخ
 شهنضفو بولي ازآ ,e ںدیا لس رتو فوخ نرتبقاع تماعو بوس كا

 ۳ می ینیکرا دن یس لازا یزو بودیا کد فو هاداب یدر دان ی یانسداپب انچ ی

ht 

۱ 
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 سس

 سرو هلسر وص ال زاني ولوار ودا نادنس هلماعم ضع كهاقب داناتس ساب خودم" لکی لا

 ءان همخاهاوخربع بودیآ 8 ی دنندگردوداب هښ وات اا اع هاتسداب ؛ نوکرب

 هرلوقر بول ى رم ر داکد مزال ترادص کی ر دوخ اب سو ر وس انسا وس

 ی راتربضصح ناپهح هاتسدان کدہ .دمردیا كاله مو دنک بودی لوام"رهزالاو سورو

 یراکییدیدردلوابورورهز الا دارم نوا كنس نیا هربیاهنولکهبضق
 ریخ ئالب ندنکودلک بودبا ضرامت شد نوک عنج بیدیدیا شوتردکچرگ

 لنق

 رص د مالکلص اهیدلرو هب شات دح یاطاسدامادو ینایز و تراز و یه بونلوا ۱

 ةدیئرم ن ندراعاضوا |ناتلو ارکذ ی دلوتامح هزات اعلان وم كن اغ ساب

 دا كتموكحو تراز وز ول وام ولعم یو دیاروکمورابج شلوا هتشرف همت ف تلو دو

 ر دارا دمالصا نکیاررومآم بار دم ید مالسل)وةاولصلا ملعابتناونکیاارادمباسا

 لا هپ هبتر ضعب یخدیرالفواهرکص ندودنکیدل وا بسهنلا وز تبقاعکرلپ
 فارغور دشلاف ب ولوا ل وج شد هتسوک, یرو لوتقمو ر و دغم, خد یسکیا ی ول وا

 ك٤ا درط ہر واسو ںا دکسا ییالک نالوا هدلوبناتسا ںنتقویتراز و کر ںی دنلاوحا
 مد": ل رما كلذو ردراشفار بوروک وتسراف یراکپ , وک قیاف قباق بودیا نامرف

 رک لا فلأس بوا !وا لوزعم ينددآدعب یداماد اتساب : دارم بصانم تالبرس هلع

 . ا ناخ راکنحو لنحاص سو رکناوطفاح نادریافاس کاما 5 هدازیفاو

 هاشسداب لویقمو مانآمولع+یس هب اص ردا دن هیت ید هددادغبب واک ولت یس لبا

 لغ اخس هز و ور ندن هی وا یدورطم انا ر حوت نکیا سلوا مالسآ

 لو زعماتیاسوبزنلوا هیجوت یلایا ندوب هل تراز و هنیالغب یدہ| شاق بولبت 1

 ینوک ییرب یمرکب ك رٹ ناضمرو یدنلوا یکم نانتراز واشماد د وع هدازهلاغح نالو

 یهاشداب تبانع لنقحاشاب نح نالو توبن یلرا بولوا ییکد رلکد مور شرا اس

 تللاوثنو یدغلوا نیبع هنس هطفاح مع دحرس هد ۱ یاب مور ضراهښ بودیا رو ناص

 نانلوا بصن نیما هنساش دیدج مم اج ن هکیایرا درت دی ان نس لوکس یا یہرکی

 یدنلق فعل راصاخ ب ولرو تراز "هيا هاش فسوتندیا تافو هیاتا ردنلق

 ندئش هلسلس نادر ون اب ندنسارمآ لد رار واغنلتروفسمر وب اغ نلت لاوحارکذ

 یدیاروہشم هلکعد لا اف نلد هکر واغ یر واب نالوا لا ارقهلدرا مدقمندو دنک یدبا

 ك ران دیا تفل ام نو دیا ضرعت هنلام كم اماو تالدراءارما لغم وا برشمهناوب درب

 نسح ی هک ید رو اغن تیږی ار ارف ندنسب دعت تسد یھ کو نی وکل تق نمک

 هقرفتم ها یمرکرز وب اکآ ساب نسحیمذک ید | شاک ہ دارغلبو رارف تاتنامز اٹساپ
 یرکبكس را ارکتیدنکهلدرا هتب بو الشق هد ن دنس شرق لوا ی دتا نبدعت یس هفولع

 یسا دک اب نسحووناتسابر دنکسا یدننااصلاهبهلاتسنآ ندنفوخ كر وفسمهدوب

  نکا حوصن کد لک هتلودرد هلیسیطا همان ن ںورھس زدن مکن یس رانا

 دا نکس نت وفس منی لو بورو نی



 تلودءالکو ب ومب وس لام ءو س تالاق یلدیبص>و یدلبا سکی ی ر عت لملاعهاکرد
 كنس هعلقن ده راب دیدر دکرکق بلوا تر شام هنیامسا قو ملف كنربس دپ لوا ید

  هدحرسهارم ودر دشکمزال قلوا مج رکسعهدانزلفروا جاتح هرب مھ یرلل ع ض وو

 بود مچ یرکسم پوراوهنسار هک مرساشناب ردنکساو یدنلوا ل( سرا هملع رماوا

Uaرگ یعاک اعماب حوصت بورك هلدرا ندوف رد بوراو ناوشمط بوقلاق  

 نادغو قالفاو یارک لیهأتس بود, لابعترا درس هش رکمسع كةم لوا ىب اخ اقساي

 هدقرطو رای دلوا لخا دهلدرا بوک ندنجا قالفا یخدرانا یںلقرومام نیرلکب

 نان نوراو شا رد ا هچرک ی دتا نصب و رهک هنس هعلق تارا و لارفیلد

 لک قلوا هدادرارقرماو هاش امح كنوعلم لوا ن ركل یںللا | رسالحا ك: دارغا ل درا یر و هاش

 نلجهنف ر ن دا هلا ت ]اسار ا ازه شیر هدووو ر ښعم یا درا هلمسا لا نلشاتساب یردنکساع ییا

 ۱ ۱ آر هدوو مرکز لک تکب و فلات رک عام ایر دنکسا هکتار هام ااو

 گرا دن هس مر وا نلت بوق ووق+> لل اراولارقیل د بوو ینفنریر دارو دص رتم ہد ں ہک یر

 هدقللارقر و اغ نلت سراب رنا لتق بوروا هل كف هدروپ مشرد نو ها

 ولا ترسم ربخ و نکی] هدوبقروهدزونه یدردنوک رخ هباتساد ردنکسا بودی رآرق

 سیل یل او عالقنالوا مب ات ات هلدرا یدلوپل یدلوبلالقتسا هقللرق نات نوج یدلک

 هرملع تلود هلتفا دص هکر وباغ نان كلوا مانع "ەماتدهعی دلیان قام اهلدرا نزوآیس ع دقو

 هلبطح ودنک هغلوا نون هنمشد تسود هتسوداناد یدبانمدا تقبس یمدش
 ناطاس موجرمهغلوا ایام سصولغ تاراما یدلنعاضوا ی ربات ندنکودر و كي

 نول رم ل نیکعا ظر همان دهع ههبج و4 همان دهع ناب یو تلاش امز نا ناملص

 كال درا یدباوبیطو رس ی دلزاب همان ده ینوک و ی >یوا یرک كنس یلوالایذاجج

 یاکحلدرا هتمحوم یلاع نام رف لک دل اضتفا ی دہ دج ہلا لاحرابو هل | یوم

 . لوبقین ابعا تلم جواو یراکد لدرا هلوج یب هسک موی ذرا ندنسهلساس
 lle رو نآمعاب ولوا بصل 5 اعند هلع تلودف رد هدر راکدلپاض زع راک دتا

 1 ا لخد هرانلوا یدصتم هتموکح هليا بلختو هملروهجرامزماضر
 راسو رلکد نالوا یژراویمه راهلوارادیاپ هددایفنا یسایأاعر و نامعاو ارماو 1 أح

 رونلونزوا رفکی ريما نانلا هيع از واجت هنبراندلدراالصا درفرپندرکسم -

 یر وتاب هدنز دح رس راوشمطو هوبلو هون ابو هل وکو قنلوصو هنلوا در هسیا
 حارشهرکرب ناوشمطو هوبل و هوناب و هلوکو هقنل وص هګ دا ناسنصع دنومغیژ

 یشوراوك سرد مات هغ ونل وصو راتسو راو و راد وکن دا تعاطا بور ووکووو

 ,بولوا قلعتم هفرطوب ناک اک هلکمرپ :نسوکرو همدیا نایصع لدرا اهدقم خو
 هیفلوا لخدو منامالصا ندنفرط لدرا راهرو نب را وک و نالوا هرز وا داتعم

 شش او هلتس هنحات هنس راق راد هیدامس نالوا هدنطبض گل لحرص ماکحو

 بول ندنس اب اعر هسورح كلام هیتلوالخدالصا ندنفرط لدرا هنر همحان

 هآدرا 1



 گرگ لک رو بولوآ ںھعتم نںی دقو هدر دیوک هنیژرب ورک هسیآ راو اب اهر دیک, هلدرا

م ودا اهل 4 هدو و نادغبوقالفاورا سرا لاسرا هلا قو ناک اکنیراحارح
 تغفآ و

 هلدادانمآ ہیٹساضتقم نذر وهظ نیش دو را لیا تہاعر هنطورشس قلو شکو بولو نزوا

 هکدلپامالعار کد بولو| مقاو تمدخرب لذ دحرس هسورح كلام كلذك هنلواررض قو :

 و 5 یرلک اح لدرا هلءورط ج فرا ہلا تن واعمو تمدخ نزوا تا یاضتقم ۱

 اسل و لیمعت ندزو هن یراروندسو هسیاراشاک لب اهاعمو ەل ات ەم« هل جو ۲

 نا ندنسارما راجو یخ وش رمو لخ دلزار وسسودوډح و

 تفت نرو اغا ترور درک کیش هب ا ا ۱

 یراق هلجج لارقیاقج و ندیا رو ندهد هنس نکن کردیاثعجارماک/بورتسوک
 روبرم هاکم رت سوکت عب اتم 4ب هى اع تل ود دیو نیا ض ارعا ن دنفر ط هک لب راكد راح ۱

 یرلهعلق نالواهنرللا تونلو تد ویو هنورق هل سمان دع نالا رقەبشاقحوب

 هل سیا هک و تعباتمو تعجارم هبمزاتسآهلتفا دص بوییا سالننسا نر نلارق وی

 تمباتمهنیلارق هچهورکبوتنود تزتفهنیارهلفاوادرملارقیافجوب نکی نزوا وار ع
 ەنى ەلۋ نالوا را فعن رایی تابا تس اد ا یس اط هک وږ یا

 تاوان اپا ر داق اک شوک ی کو یاد هک رايد یدنکاربچ بودا ملط یت و

 ولابو بو ږا تمر ء غل وا ملا هبهزاتسآدعب نم نزوا راک د لیا تعاطا مدا نر بوږا

 همان رپ عاد دج بوردوک یرواغ نات نالوا ی ؟ اغ لدزاالاع دنومغب رىزالب ندزلولثاي

 در د وکه مان دع ہدرودزم را نھ “طو ورث ضعب نیکی اعر
 را هکمادامردو طورثس ی

 . نیشد نمش دو تسود هتس ودب واوا مبات ندلد نورد یرلتان تدبزاسویوانادومقو یرلکب

ن او یس هنعفد نمد نلروهظ ورا هلوانزوا قامت وداحن هلنروباغ نتو
 ۱ جبات 3 نا ما

 نوک هنلبم كنلوصحیرلتجلم هلبق افتاو یار كنس هلج نوجا تابث|ینواقلو
 ب ۳ ادا دماو تدوأاعم هلهپءره لکدلک مزال را ہر دنوکنراشکشء هنس و هر هزاتسآ

 ندهموقرم تالو وا لع هدوسآب ویا ضرەئ ەسكە همسان و ەلە اة نالوا نێر لا

 نزنفرظ یراکاحنادغن .وقالفاو یلارق هل هینلوابلطوکر موهدابز ن ںنلکہل وا ن ںی دق

 یرب ند هدوو نادغرو قالفاهمارب واضر هیعر ی دارم نو اصهعلق ندنراهعلق لدرا

 هدر دیوکه بهن اتسای ونوقىلا سر :دیکهبنابرخآب وہم ر دنوڈ هسر دیک لدرا بولوا ی اه

 هل رب و ند هناتسآ قوا ییپرانلوایکاملدرا ندع دقو هنلوا قالطا ازمهجخاابتاو ۱

 ثومیطللاسو یدلر دیوک هیفخ نولیزاب بو نما وزب ابد و یاس ۹ ۲

 که لوا وخ ی دل صالخا ضرع هی هیناغعذیلع همتع بودی| ضارعا ندسابعهاس نان
 فقلم هل یفلزوکوااتساد ا هوم دنلتفأخار : ح ودص)لاوخ الاروطس م

 فلا E ور دیو دم لنس هک نر کب وا کیو حس لبل> الاسك ںہاحر ژو نالوا

 پونلواهلاصم دفع هلا مجتءاس مدقا ند ونا ور ب اعات مت مطعارزویرادرص

۳۳ 



 I Sa میام
 ۲۸ e و دیو و 2 همت یزو ed اف 2

 ا نو سه تیز 3 نازورف هات تضفشت والا

 ما غانادماپ دیروکرنلو ا2 ا فم ل کس ورلوطاناو لدا مورو یلوقومش

 ا یدلز گی لب هنس وپ هباتسا : قاب یلس یدل وارادزتفدشاب هداز زهقنول بوا ۳

 یرعتب ا وک نآدئس ارادرسهطا یال آ یطعل وکی > وا یر دتلنیرخ ال میر ںوبزم

 نیت لوزنهنیراقات وا بولوا یرادرتفدرفس یدنفا تماقتساواخا لصمیساغا

 ! زاد دلوا لحادهملح لنامعتم ك ربا لحارمیط ب ودو گم 0 درک صن دفقوآ یرادقم نوک

 یمعم تلناتساد لی دنفا لیلا ش ورد ساب میم یوم ییماسع دق ماس ناطاص

 [تتسناوا بولوا كنت تقوهنسوب لوچ یدتکه لیپ ید هرفسوب ید زارا ندنناب هلغلوا
 . بو الشق لنامرقرا دعاسو س اویسهاسو هد ەم ط المو شەرم یر عك: یں یک

 نىرابجاوم نەق زوری در ششلز اب مزالمر هزومجوای دلروکلوقعم لوخد همجگهد رام لوا ۲
 هداز یکم |یش | و بلح پو یک هنبارس باج خد مطعار نسراپدتکبولآنیراتهدشو

 هننناحرعوی دار دنوکب ونلوا صہخا اکآ قلماقم عن نیغن اوا توعد هب هاتسااتساب نجا .

 : یرهیمالقواتیچ اومرابلوا لخادهملح بولک هرکبص هرادصتدرورشم مدد یخ كوب ا

 ی ننلوانییعتراد ارس ءاز دص نوح نگ ہا ڈس رع اق نمک لو نوک هغالشق بولر رو

 هلن رب ید نام رهڭ ھات بولک مدا ن دش واج یل ارکذلا فلاس

 النور ند هنشکبا نکا |رشهزدلس شو نوا لنصاو هو ردحرس بولکییب منت ما

 راد دمت Re E ن دنغودنل واریخآذوقوعبجوم

 البصا نکل یدلوا لصاو هی هلتسا دروزم ییاباهرکصندق دلو لخادهملحرادرص
 دف هنسرو ی دلزوک یتزاول نزوا دامعم بوایر دوق هد هل عرب بولو تافتلا اوراشعا

 | ؟همانعاصرکد ی دک هلومقم یسابا ده هنو یدلقا هنس همانهزبونلوا كرتامسنم ۷
 :قانهمان دهم ناو بونلوا غیا لبا شابتام یراس اچ هغ نلاسویامورراسام ۱
 e ارغته اا ؟لناتسا »لع و فاع ندوب یدلزاب اعر ین تاغ

 راتعمویراد رافد ین ال وراحو لکو وکرالیکو وی 2 باش اب كرو طارسیا هللان اار

 ناودقم هنری امزاشاب دار ءامدقم ب ولکه رال چ یرال رکو و یرامدآ
 .كدالىمب و او یا نوا اک یاو ل زوجا ی دیدم كابص

 هزار كنس هرغوس هرخالای ذاج ترود یرکیب كس كر كدر رات ونیلاس شزوآز وتلا كرب

 . , هرکصتدکزلبوی)دغاک ولرم ندفرط کیا برو لص نيام هراو هلی یرکی
 1۲ دلروهماندهعبولوا نوامع ل لوبقم لک لر همان دہعاد دم بوک هتلود ردیسدطا

 1 ۰ ییای راغم كنخاص هو دن رار رز هنلغاب كد هلی ركب د ندرور مجرا" صوب لواردرانوب دا داوم

 وندبن اج

ka pre 



 ا 69 دب زىبا یدک مزال كارو ماکس ای ںیا س ارووطظ راشی هت نادیناج

 لوبقم ی دغاکو لر وم هلمطخ ی دنکك روطاربعا شوغلودور بوروط تر ولر یز هدام

 هد لح رسو رودس حوا یوا ردشاوط لوبقم ید مان نابردنوک کا بولوا نویابه
 ك وغ رتسوار دقنافو اب رونی سور لق او لبصف بولبزوک یازو یلاوحارل هبرف نالوا

 تعاطا یخد هبرق نأ:شالا لنتیم نوغزتسواو بول روکی م هیرق نار کس یللاز وپ یلعاز
 ی درد یدلرو لعویآ ترود هصوصح یویدلشلاضرندبنابییا نوعاك ا
 ن دنعاص ارفتک رجا یییش رل ہو ویوق نا یراقاستوبط نانلا هرکصند هودیزو
 را هقنلب نال اب اعم هحاص ۳ زا بوابر وزتفد نوحارادعل نالمپ به رکیص

 ی3 LL كنسام عقل لقس هو رکا ل لو ة نلوا تان هنلوا یشانش لنگ ۱ یآ تزودوب

 یایوسع نالوا هدسورح كلام ینا مالعاهنر یر فمناع بول و ۱ راضعا هنفاوز

 ابر عرثس یالخ راهمقوا نرالبمآنزو !یرانداع بو دباتامرم نیر اتسیلکو اس او

 نوا كنانس هل مسايا ةر تیالویرار یوگ نالوا یلاخ هدا دحز ۍزکلقس هتل وا

 بوراو ندبنابیکیایس ههنا طرا یعزوقط هیلوا منام هسجآ هغو بوليرو تزاجا
 نیل هرکذټ هس رک ندننبس یتنقهلو|یراهرکذت نارا دینداتماو ندنرلکپ دحرس گا ن هلک
 هخا هلا هلام ن کل با ناشن دوخابور هم هب د رکن لوا یمماو یکیبدحرس لوا بو زتسوک

 8 و هساح یا راو هل شوق رامدآ یرادقم تیافک نوا كمروک ندرارب فوخو هيلا ح

 ننراتموکح كرلنلوا ندنغاحوا ئر واو ننولنالویروطارها امور نواه یوا هو رک
 هدنتلاغاوبب روطاریما کد تسیا ك لکه بهس ورع كلمه دنو ماتم یس هغلاطرایت

 یراسو)سنووویرا انو بق كولن اهسيا زارولکهملرو تزامل هما و یاک سم دنرللاو

 هرلارف هبنابس او یس هفت اط رام میاپ هغاحوا نالو ۱ رکذو نوطایاورا یا ترڪ

 هاب کوو ام دنا رب رو ارایه قاط راج 2 هش الور دن الفو

 نا رکج وا هدز و ن دعاتم یراق دناص بول [راهلک بوراو لاسو ما ا بص هلن ع اتمو لق

 را ن وکرانا نراتحاصم کوب زمور هر وفایی را مرز وب هس و سوق و فس او

 هژلنسا رارلن کرزادو همای تفرکرانا بوی | لخد ییما لالا تمهنلا امام نلوادرمو

 بويع ا حاتسا نراوعد هدانز ن ند ۸2 | لیتو داتا كرب لوا هسرولوا وعدو

 یرابوتکم نتننفرط هعلوا ما لصر یبرب نوا هنلکد لتر وضچرکسعیضاق هدهناتسا

 هدررب فوڅ لبا تبادر بور,.دتمالوا هنیربیرب یراکب دحرم یرامدآو یرلقالواو
 وسو,هدونو گرابکدر کی دعب نم هرکصن دو ین دانوا رروک با مدآ یرا دقمتیافک

 ماست بوروتک نزوا قح یر ها ول تیابمرا4 هبمزک بوقمح هرلپوک یرامتسأب 8
 یدنفا دعسا شردارب ندتسیغمو یدنفا یخ مالسالا مس تاتو مالسلورلیا ٠

 ش نشج زو اط ردىمرکم مول ف بنو 2 نا لع هخاوخى اخدارم

 مردایهدسورپ یدلاو ګرا لوا بودپآ کلو كننوڪڪ یاش گر : كناطج

 تللو قمقو رانی هوس لا یس هسردم لا

 و



 ندزژر دنن لو الا یذاج تزود ناسقط هرکنصت دلوضو هدادعتتسآ اب ربو مولع ۳

 ناسفط ی دنلوامارک اليس هيا یس هسر دم ناطلس ناخ مسا نوکلوا بولوا مزالم

 فیرشت هلدا و سا ضقەكم كىپ ىد لبا مار خ هره ينام ند همعاس هدزوق ط بواک4 نگ اب ب

 یوا هنس لو اوز کب واب ره یساض لو ناتسا رود كس یشاافعزسا هدر كو

 لس رکبصنرقدلوا لو زعم هنس کیا لوفقلا دعب بو لمک ەن رفس یرک | یدک هن ر لص

 مالسالا س هنس رب یدنفا هللا منصالنرغص نوا كيب یداروینرادص لیا مور لیدی
 عبدی نوا بدبا دعاقت حر نوا ید شود رات یوتفلاهملعو ںچ لوقاء سم وپواو

 هرکصند هنسی دیراد دن | رارف هدانفا ماقم هنر یسهعدار " وود یدی دنوا ا

 رودیمرکی كيب یدمشناق یناور ؛همخیراص ان ناد ناقلق نالوا تماعز ەڭ | كس سل

 یر هزانج یشیمزعهیابلاع لب نوعاط هنعط السی مد یشبكلنس هرد الیذامج
 .,یدنفادویرا دکسا زصعلا ےس 9 راضحا هنع ى اع درزا شر دبی رابصذاب ویا وا مماح

 یرردارب یونف بصنمی دنلوا ن دانس هنرتی دلاو لب واحد بونلقرابن| فص ماها

 هلداردارب : هلغا و هآ فد د اوف هوا دوع ندهبش ج ا ںونلوا هجو d :ک دنفنعسا

 4 ۳ ۱ ارم ءهننوک اع دانا دم قوا یرللوخ دهلوفناتتسا بو دیآ لابقاو تلود | دف

r Eهم وب  eااش  

 های هدر لا ای مندصتو ی هلن "هنسل بول وا مرکم م: خوک

 بویلل ادتقا هندجام دلاو ردراویرآ اضما افقمو یراطب رقت ہرصع لا رثآ ی سیم
 بوی عورش سم هلی د دن نر ال جات تیر از دبی دب ال :دیاتفا هد هبفوصاب | راثوکهعجم

 نوچ ناور بل لعا ادرس هجو فلاو ن رشءو نسخ هغ مباف و یدلوارسملیمکق

 8 رارداح هزا دمك وک هدرخالل میر" ر هرعو تکرح ندنسالسف باح ی لٹر ا رام لصف

 هام ب وار دنوک رما نوا ینکرح نفر ای مورضرا ك س نالوا نقالنشو یدلروف ۱

 مدقم نوجا مزعهمورضرا ندکج تا رلک:بلحو یش ءرم وکی ن دپ روزه
 هنسا رګ راشفا ندنس الباب نوسکوک بوک ید اش ابد رادرس كعب رایدلوا هناور
 1 ندهناتساو یدلوقحالبواک هرکسع ین یااتساد.دواد یسیکبرراکب لی مور نکدک
 بوط یی ند هعاق ب ولیراو هم ورضرا لانلتاوا یلوالایذاتسج یدروتک هنرزک

 يامرقونلوطاا هرکصت دنهیزوت هوش دن وا نواف هنل وقوبق یدلروکیناممم بوشیلا

 یسکمراکت ناوو اش اسان روالد یسکیراکیرکیراب د بواک ی لر کشد یزاملابا ساودسو

 یتداتساب رام گله رز وا نا ور یتداشنان بدع یل ەکت

 ییا نوجا قل راو هنرزوا دوا بو پل تعج هلن رکسعدارک ازاسو ناخ دیس و لصوم
 هادیدلراوهصراق نذرخاوا روزمهام يولیجوک لعب ی کلر دنوکرلرما هر اکو لباب رق

 ی شال وا برخامدقم یس 4عل:ص راف هلن ها ارکهاس ی لوڏ تسد لوح صراق هعاق

 * پواربو لوق لوقهلاپو یلوقوبق نیکاروک لوقعم قنوقرکسع يونلوایدجتالم
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 هنفهرب

PT e r e 



 بولیزاب لذوا لوقو لیقرت ندنفل كولررشاردق جهلواکسلبات هدهتفهو ۽
 نط اوا یرخالایذاج بولیجوک هرگصتدق دنلوا نی ہعزراب وطورکسع هننسهطفاحش ۱

 یف هاد ناخهنوکرعمآ یدبدلوا هرصاحم بولپ روک ی را دت س زتم ہچکی ںلراو هنسار ناور
eندا وچ هل ؟سع ینو واس ي ولم هلباتامهمو رکسع بودا نیک  

 هکمروس قار وت یدلوا دیغمرایدکود نوکی رکی بوایروقراپ وط ندفارطا یدږیا
 مالسارئسعهرخ الاب یدرارکح ورځ ا هک ی یار” نالیروسزو دنوکراب دنیا ترثابم

 یار دزامراپ رو هب هع لق ن.فرطره بوجآر اکدک لار انز رض وراي دیاب هبا بوییاءادقا
 ىرچى دلوا دیهشس سوگ قوج نق هلک كنج مع بولیقی هرات دب رازادنا كنف

 یلەکد برجن یدلکچ وریکرکسع هژفلوا حورجم زاب هکروتو دیه شساغا لدصم یساغآ
 یرکشا رسخرس كيب حافر نا ترو د نکیا للو غارق اساں یلهکت ینیکیاک: ناو

 فک, لاک بو هوو امید رورم هدزاغءو بوقیحهکم رود ینالفءانا هلبا

 لدردقزویشءو شابدفثكي یدووب یلهلانوعب هلک | موجه الفاغهنیازوا یک

 هانفا رطا هارک هاتم یدلوب انشا دابا تاپ یل هکت هرکصن ديوب بروك هیودروا بولآ

 بوقیح هلا تیم رک ل وا یخ درا اہ لزق ی ییا رزتس وکر ا یوق ایر اشد اهنسا راغاط هک

 بوایق ندو جو ن دنبرضرا وط نوچ رای دتیاراکنج د چ بوصاب نیم هع د جات رپ
 ندورخ | بونروک ین وخ قبلا لموحهرب یدبشلوارادهنخر یرابدزاتصخ و فا

 له: د مل هر وب هعلق بوشدناد هزوهاتس كر و لاماو لوممنوکترود ناز یو ۱

 هدازتب نسحرلپ نا دل انس هلیح ٹهور طعم هورک وا بويل راز وط نوک ت رود راپ لا
 ناد ارا فد هڅرټآ بو ړی ناشن ارس قلب ت هنوکربما رادموط داتسا هدا اکا 3

 ندلواررضربونیلاهطاهروهنک یش اردد دان بوق نارسكهامدایراکومطو
 بور, دین ییا زرا د هنخر كن علف تصرف تقووب یشجشود ةنعمط كەرەك م بیست ن

 بولوا دتشم هرصا غو ك ذج نوک ت رود قرق هلجرایدن آنرا و ط هغرالا در کوم ذکر وک

 زور ب ولټ خدت ورابیډنک ودی ر هلد بوط بویلشباراپ دتر وب ةن درجات 1/

 تدوع هموب بابو تغارف ندهرصاح ب ولیکم راو طیرو ردضلاپ هلک |ل ولج ماه
 لساصنالوا دقعنم هلب اپ حوصن بوک مزال تیغر هعاصیرو رع لق دلوار رقم

 ود رونملا هعلو 9 رای را ماص دیدجم نزوا با رو ین ر یحوهب ده كچ لد رو 2

 هللا قیرطوب راٹسابل رق یدلوافلت هل جی دیشنت وا اسما هربخذ یرعم ناک
 برایرد وک هصراقم ںقم راپ وط راب دتا ش رو شلآ هچب هدودروآراپدقح بو ییا رو

 س ون در: نکرول وا رو رمیسالپ بو اغوص دانش ت لس یدلح وک ن اضمو " 

 یرلبجا م تلذیلوقومف تکدنک« همور ضرا بولر وکی امهم صراف ک داوا فلتب وکو

 نمو رہغراراد رس ویلوقویف یدل :د هک هنغ الشو همس اما لیا م ورب ول يرو 2

 نا انا تسوح لاس و نوجاشماب لیلخ یرادرسو ساب جراد رس لز یدل

 پوراو هل رکسعو هن زخردقواساب دخ ب ویل وا لصاحهنسن ند لاف شوک



N: 

 ی راکماو یسیلامت هلا ءار بوبموارذام هفلآییاملق یار وط و یک ناور

 | كاتا ر داماد هملا راشم ززو ب 0 و صو هب هزاتسآی رمنعمربخ ربخ كغ دل وا اھ

 یاش داپ ر طالق دلوا ر کرو شکه اٹسر یو م ولعم یری دمت لام خو ی رد لآ ءوس

 . نالوا ماقم ماف هد هناتسآ مدقا ندن وب واټ ټا دارم یلرع ندنراز و بولوا رغم

 نوجما تروشملبابهب یدبا شش ارو هپهدازیکک ایر بونلوا مفرام ثا لب چروک

 قلماقم مته ندیآجاقربهدازیبلمآرایدنلوا توعڈ هنو, امه هحگابارزوویفم
 قلراد رسو یمطع ترادصبواک ماترورغ هپ ودنک هلغښلوا مارتسا هلنتمدخ
 هزارورعم ندع "| تناعتسا ند هسوک لع زا ولا هامش ۱ لنس] وا رد هرو دنک

 نکماک ی دنفا دعسا هناکب" یتفم ندم رب رک هنو امهر وحی دل واهحوتمهن اشالاع ردصق

 ترازو بو دیا باطخ هبیتفمهاتسداب ره او ی مدقم ندهداز یک |

 كحول ١ نوک "ردمدار م 4بح ول لاڪ تخاصم رزو وراق ول ی

 یم نا اماقم ٌءاق هداز ی >| | یتفم نانحلکد تیلراسف سا وب د سارا

 یک سنا ےہ |ضعڊ ن رکلردماقم ءا ھهج رکا اعم هاتداب لکدب دیتا واکآیرطلا

 یدنوا قم لک یدردلکد قبال هئ هرازو نالوا نا قاب ملطم هن يڪو ارا راتخا
 ماتسداد ,یدید ۳۱ 9 مور دک مراکذخ لد E یهاتمدان مالک ید ۱

 ااو اسا لی El و مف بسانم یسقنق ند رابرب غاب

 : مان بو رونک هد وجو لات لمس, ت امر هدزرننو امهر وغ وا بويا یلفاز ود هد

 ندیوخلبیسح ی ام ۳ هقلر ادرس ر دیهاس و وام کو بلوز وز لها ا احن یاس :

 یارید میرات ردصح هاتسداب : لک دیدر کھا تس داب نامرف هسیار ویر ویب مج رت

 ۱ هداز یکم | ا رک تک هزشلم رو یلمالس یدنفا قم ك جر در دلوا مدوسقمو

 ت اس دان کدر دراو ہکرداقهغلرادرس ی داکآهاتسدار بوراك هنو امهر وضح

 .هداز یکم وفا نوکیا تما i e دو ابهر وغا كر وس

 ۳ ات یوم و گااتساد : لثلخ لقدقح ه رشط هل ل نا رقا ی وکسیند

 .لملح مرر نوک ی رهم هکدرآ یریثراو مدنی طعا ریز وو ما رک اراد لس لاک

 رادمک هر هناخ هلج قو یربخ كنارزور اسر دیک هنس  بوقیج بوپ وا لااتساب

 هنیدورو رم ایا مر ام طسد بوراو هللا یش اس ترا دص دانى

 باتا او نسلردب روک ياساي ا ره نداری لوانت و یعابت اهل راطتنا

 سر زا نزواماعط هل هداز ی بولک شواجربهب یدنفاه زج هداز زا
 1۳ زتسأد ردص طع رزورمعب ند هیدقق هداز یز اب یتا توعد هدرتسآ طءارزو ۱

fı 

 1 رد: كننلأع يه هبنماودنکرانوبدک رروک شوا ری تراش هيەداز یکم او دررول أ

 يدردوک یەت اسر یتدلوا ئی و هراخس اب د لیلخ ی دمت فیر رپ م

 ندماعط نکدتنما ی اللا تروم مالکوب لوم أم فالخ هداز ۳ | ردرا هاکآ یراتو هم هد

 ناشیزو سل بول توکسو یخ رد الوب هدام زا سو ی

 ا - رولوا

۳ 



 لوق نامز لواغا نیسح ید امادهجزک کد شسداغا لصم یساغایرجلاب مدقانرز

 بریلو مه لزبقم تم هیت وای سا راک ی اغا هاو ی
 هجور هلو ناهور ضرا قاموا راد بصن ییافا نیسح نالوا یشاب یاس لعفل اپ
 هنیرز وا مگ هاسمدقا ندنوبمجت یا سبحیدتک هموضرا بوقیچ لاحعتس|
 هنس زا هکداد هو رح یغودلوا دعنملک دنیا عاقسا ینغودنلوا نیبعت رادرض

 هر هنلع بع ب وردنوک سیا لنمات مع او هلا رردن كل هی رب شلو

 یدیا شم انلوا ثبغر هنس همانو هبده بولاپ ړویاانییعت نزوا نوناف نکدلک ۱
 لب ,لخ ی ںنلوا سدحهد هلة ی دب پولوا یهاشداب تضفغ رهطم م وقرهی طلاب

 نزوآ نواف هند یارک كيناج ینا رق بودا E دع راضحا رضس خزاولاتا ۰

 یدنلوانأم رف و یدلک هرفس هللار ان ات کەس e فواب ر دنوک نو امه طخ هلا هار ځرخ

i Aبودروتکه ناو دی هنسوک ماند چرت م ندنعبا و نودیا هجو هاها  

 هلا عات داب نام رف لاما الب هلغلوا تعال ادق هدآ رب قلعتمهیاتس 7

 یدرر ویا بود سیم سا 9 تربیت یو درودو یني

RY renجردن  itا ۱ ااا هحوتم  
 ف E EEE ؟رولیررقم هیودنکی نلمماقم مات هداز .

 ردا می دلواب وردنوک م دآ صو رض تو دیا تب اەە دن وب امه غ هیاتساد ل

 ندنولطم فلک لومام الخ هداز 8۶| یدرتسوکلاعتتسا هلاعروم)ب واکهن ی
 و :اص ناسا ارگو ی دلو هتسع از اغ بو زیبا مهوو  هنرزوآ مف مور

 .تانسذْظا ناب هشت هما اثنا دج کد راكب ەز ق ن دنفر لپ رشا" ام راسا

 هلا نوتکمهمطعا رزووهما A لا یک اح غار ورب هراس ناب جارغنانلوا هیجوت لود

 ننزاغو هودي ریرللیکو ك بنام یکی ام دقاندنوبنو ص روما نا ذموفم بولکەتلودرد

 ند دحز س هدا دنا لولاتاب لعند[ وام دادرار ودا واو نزوانفرط 3

 ندنسلاهادح رس ب وہا وتمشت مصرومانکلرو هیاخاب نسج ی :بوابردلاق
 هرمدقویرکاهلیکیرغ تلود ناهاوخ دبی ریغن دنغودل وا ف ر طرب نانیمطاورومضح , _

 ڭنیفرط هل یبسژ هقنل ناملوا تا دحا فلاخ ط رع نذل رح رس عالقرت اسونیدوبو

 یدیشاوا نابعنابز ور رض یلک ب ومر میر هتجو ناشی رب و لاعب اب لوالاکیساب اعو
 یی هلغنلادارم ینا هلباربخ كاصو یافت درس بو یا انا اپ نطمح

 كرهت بواپر وس شزابس ناک اک زاضصومضخ لانل ورک ذو هیج وت هیات | لعوریک "

 "نکررووکر و هین اجا لشامز ن ایا ناطلس و نوا یسهلزا كر هقنل ثدامو ی

 مم ٠ ردا مایق التم دخ ماقم بوراو یاس لیلغاعم هبا شواپ وغلا ها ز إ

 :یاضراتساب لعیطفا عنب دو ناملوا نویعتر تاہم هنصوصح یفاکک سا لص نانلوا رقع

 :یلرونسو نورد را وکنتوطژوبهکلنس ینا اهر ب ولوا رخ ائر تف



 افترا شیتفت هلبایزادنعم فرط کا نکودلسکن دلمه ۳۱۳
 ˆ قج هلوان ور امهل وقم ۰ لداعماکأ بونلوا مفاد کر رض كنس هعلق راودنلوو نوچ ا

 اف هبضاس نصوصخ كل رو ل دیا هج بج وم تاکسعناب و و هطارل هعاق

 نواة بج وم همان دهع ناردن وک هنس نکو یدلربو عو یآ یکیا نوان وجا

 کری ر هلن اسسا ج وا نیغنلوا اجر یسقل وا لع هیج وم بولزان هدام یبا
 ندنسهرغیرخالایذأج هرو رزم هنس ب وابزاب هماندهع هجراحی ره امالآ ی ۳

 ی اک شاو رارقتسا نزوا هدام یکبا نوا كن هام نانلوا دقعاد دح كد هل مرکب
 رونس شیبعت نالوا طورشم یماتا دنا یآییا نوا یدلوا نانامب لل وبق مقوم

 بم همانوونس یلوح یملرذود هبناجو ا رو ن ندتعاطاو

 ا وکلا نوب امه "همان هبت اج لوا ناب جارغهق ۱۳ باتیقنلا

 هتم و هابس هیاب قلا با مور ند هرق واود نداد رد بول وا نود مهدارمیس هلازاو عفد

 : یو هجوت هبناج ل واه رکص ندزور ونو نییعترادرس اساپردنکسا یسیکب رلکی
 لکبمانتابسو یناتمهندنفرط ھچک مدقا ندن وب واک یسلپل لدرا هدا اوبیدلوا
 نوک زا 1 تیوب ود نوک دز کد را لوا

 ب لول ما وب کلام دا نتودرآواحرنم
 نلاعحا لدده وجور نده رطلوا یدباقماغل وا ضرعت هالو لدرایر كحاصداوم
 "ندصوصخوبلقدنلوا ناطنتسایرابطل نال وا لنل و درد كوبلاراشماصوصحر کوب

 ۳ و و رس ناو طو داد ازکتسفرغاهسهدام و زای درو باو چلو دزد هب ؛یونخ كراماج

 ' هنرزوا قازفبوملوا ,نو امه یاضر هصوصخور دک ا لاعشسا یداسف* هر ا زا

 ۱ ك: شنوا ندزکموکح هلغاوا هحوتمنومالاتایر دنکسا نانلوا نویعتر کس رس

 هور بونلوأ لیبعت عرسرا+ لداعم هرسدوخاب تادلابهطلا راوسو هدا بزا دنا كند

 یدلردنوکییدزس با دقت هل كنس هلق هونارورس هلوا قلم بوراو مراسم ۱
 هلالما هل تلنهنمو دنزوع خان ممرا یس هدوو نا غیا قبا هردروطسم هلن رات لبو

 ۲ علردسرازادغ, یدیا یداماد كروم ورك مان :یتسروق ندنرلکد سورو ەل ییا اونعالقو

 كب ی ركب ندنسایقتسا سورزکل اب نوا كمر دتیا ظبض یکن وز هن اغوا ك جوک

 ندنل ودویدلیاطیضیآرفب بواکبورپدل افرکسعر دقلوارب ید ن دلور فنر ده
 طیض هب هد و و نافتسا وات یدر اقمجیدروس ی هدوبو نافتسا 5 انل وا بصز

 رات اتویرلکنامرکقا ور دنب واشاپ مهار شو خرس یفرصتمهتسلس نوجا كل دنا

aاسا ر دنکسا نامز لواراپ دتا تدوعامز مه یجدوانوب ا راق درو بونلوا لمع؛ی  

 ۱ لا !هنشوبن و ماتماب چ جروک ماقم ی اف یدیا مزالمهد هلاتسم اولورعمندررکا

 بفرد

 و



 هن رک س ع یلاب هزت مسلس و یرکسع ن رپ ووراممح هج الاو ر دم“ و مرسو هنس وب :بور و

 بوراو هلب اروصنمرکسعروبز زم یاشاب یدر دیوک هبناج لوا بوتسوقهلسیناعما .يهارا

 نوعی دلوالباقم هژیرکسع هنمودنوفسملنبرقر هم مان شنافتس !ندنرارهشس ناب

 بو دیاراتفرکه لبا هقسروقیدامادو لغوا ییا یی هنمودنوفسم بو اک ت ااغ هللا ق

 ةعفدرفک ك نزولک دوب یں لیا لاسراهب هيلع بتر زر دهن قا ارة زدنا كنغتردقز و

 نا دغیراب دننانیسحم قلخ هیاشساب وناس را لکد سکه درانامزفیقد د هبوامه ناود

 لحم بوروتوکاش ار دنکسا موق رم و دنکویدنلوا ناسحا هپ هدوډ و نأفتس اهنیکلکاح ۱

 تیافییلیسهحوکنم کكنهقسروةهکیزق كنەنمود لکنح هاش او یدناداعقاهنتموکح

 شورفكيزوتوا هرطص بول وا نکم قلو هلکمشود هنلارات [تبولوا تروعیکنسم

 ناتسادوسهصق نامزر لتراب دهلبورغوطزق ییا یشاوا لماحزدران ات یدقح هلدااه

 ناطاس تفاض فلاو یر شعو تس هنس ی دلوا ناجرو شم بول وسرامکروت نھ حو
 ممانانلوا وارو قم قرص هن سا نور ند هنس ی دپ لاننا ددم تآ دپ :دج ماچ ردناغدجا

 يسم ا ینا ر ورم "هنس هاکاکتق و تكح هنلدماکن ول وا مات یسمقكفيرس

 ۱ هلډج یدنلوا عضو یم داتساپ تک يول روت راقات وا انس هحاسروبزم مماب وا یاو

 هدر ماع یارس یربره هرکصت دق دنلوا بار تفاض یلاع ءتو ءد تلو د ناکر اوال وارزو

 بوربکه ل ارزو یطعا ر دص الوارادر یتکه غا وا بوث ود هنیکو ا هاش داپ بوملتعلخ بوراو

 كس راد لنا یماشدا: لمادلیمتت بو رک جاشموالعر اسو مالس الا خس لعب تین

 یدیارارروط نزوآ غا رافع بتاج ها هزوحرهداز مس یکی |یدلرودسک فوصو تغلخررق

 شاریرخالایذاج ناغیارک بناب ان نما ورکر ارد قاللشقباش اب لیلخ مطعار دزو ننفر

 ید نادکسا هلبیالآ ملعولاعورهی هیلعاهبتع طحاردصینوک سیخییزکس ۰
 قالشفهد رکیراب د نوجا قمادت وا لاعنا ششم :رغآند ر هلا وا لیعب "قاسم مگر ایوو .

 قرق ید ناغرا ادا هرکراید هات ریل ارم لنیدی| وام ف
 رخ نادرسهجل وق لبو چ بوکهیوشرات ندهفک هلاراثنشتاراتات یرادقم كم

 هلک مړو نذا یی درادرس لا لو هنیراب.دشاملزق لوا ندزمراو هغالشق لاسهکیدردنوک
 تالوبحر اسو زوکوا نوکاکآ وربسار نق كبو تراغ نیرامجس اهلحو ناوسگ و ہیک

 مطعا رزو لقدراو هرکیراب د بونود هرکصند کنار اسرع یفا رطالوا بوروس

 بور دیا هنغاتوا هل مارکاو تاقالم لنرزواتآو لابقتسا هلن ربا او رکاسعنایعآ

 بوکح تاولرکا هلا ت بتخزرمصرمو نادغو چاق ٣ هرکدصن نک لاکج طامس

 ید هرازرمر اسید لرو لع لوا قلجرخ نوتلا ك یب شب نادر دنوک ندوب امه فرط
 لاصرا هنس دروآو دنکبو سود هننکو اا ممطعترایک ہنر لکت لج لعد ی دژرف دہکواتعل خر غآ

 ۱ هب ونک هیودنکر نبا ۲۱ هر زج نالوا یموکح شانس اب فرش رم رکمصن دنوکج افر بواب

 TT ؟هلیفا سم رکسء لاسرایدتکهمن اجل وا هلعذلوا نعت ق الشق ناتار کیسو

  هضبق يراب د ناتسجروک ی ںمافرکف ك شمات ہل رد بور دنوک بونکمیک اح لیزوک

Fle 



 کب کی مون انو هلتفاح هک مالعا ینو دلوا ثمر وتکهق رص ۳۱

 ارم و او ماکح مقا او و ةرط ی ل اتسحروکرت اسواشم اب رفسو گلاب ینثرم یر دلح جو هر سه

 اموع یونلوا نیبعت هل ررکسع نالوا نانراتموکح یراتکلم شاب :حاو ناب دادو لبر وک
 نوقلاف فقو ۳ لب ناتسماط ماکحو هلب زاطب اضوابر جک: نالوا هوزرطو مورضرا
 ودنکسا"هناصم بیرت یدلردنوک ماکحا نوچ رامراو هبهطفاحم هننیروپزمرکسعرص

 نیدوبو لیا مورام دقم نوجیعف دیسابقش قارق نرب دو, اررض هنیرملابزکد هرق 1
 ند هتسواتسات دنا یزا درسنوصنمرکاسء نانلوا لیمعت ندنراتلاا ہڑب قو

6 ۱ 

 بولبشوقهلر ؟س هیراهدوو :قالفاو نآ دغب وروناغ لس یکاعلدرا بوقلاق هلا رک مس

 كنتالو هل لق دنلوا لوز هنس هلنا قم هقنا مان هلددوب زن کن رام هر وطلنثبالو نادغو

 دش س وها ۵ هارد سما نالوا لہکوو یرادرنس ثابت لک سعی نومعیر ا رة ونامطد

 رال ا هنیفرط ن کیا هر زو | قلوا لا دجو كاج لندن امو لخاد هل مات هجوزاب هرکس

 8 یسایقشما قا قد ارت ات هغ زیب ص نق ںنلوا هل اکم یلاوحا ن قازق بولکی وراو

 ات نجوم لص نالوا ید ی دنا مطروزم نیغلوا مزال فرو یفد كرا :بولوا

 لدرا یودیا ل فک هفلقلو الاس هدوبآ ابا اع ربوبه |هزکدهرقندنیصیزوا یسامقسا

 یریغو ناب ریو لغوا يات وه بویفلوا ض رنو لخد یخد هنیرایالو قالفاو نادفرو
 هاب ولو ولو ندت الوهسرازتسا كلك هل ساد وس ثموکح هنرزوا تکام واو

 نزوا كلر دب وکولی رمی دنک ی اكو هب .هناتسا بواب ویراشکشمب نالكەلىر و

 .لسع یبا نزوا قلواز زاسلهلیرو کرت کر هلی مر نالوا لنا و اط و نامطڪ
 یرکی كن اضمرنوزم"هنس دایر دنکسا هیلارابشم هلک اجل لو لک ب ولرو

 ۱ راتات دعبنمهکیدلبآ لفکنو یدر و كسم بوژاپ همان لص خروم هل راتی نوک قلا

Erروطارعأ هک صم ےک لص ہاکچسا هک ور اورا ب وبل با نایزوررض هنت الو  . 

 OP نوت ابونا دومق گر هشس مان عارپ نالیر نوکه باا دھو س 0 ندنفرط

 نالپرورارق بولکربشغ نانلوا تہانع یل هقود كنم هطادشفنو هل اما مانلاغزرج ناک

 9 روامقیرا هقنلیو بولی راقمح هضاسراپوک نالوابارخ نده رام یبا بج وم لص طر

 tl دچا ینیلاو قو لاشز رجب ا وا یکدروکوقعم ساک ت

ماکت سا ص بو دیا عورشهمات |یتعاصمیاقشرا ویشو
 : هد هناتسارزو كو هو 

 هدلح سم زم نوجا كع رد تعاصم بواکرابوتکم ندنف رطالک وی داش وقبلا

 کک وقلاف هرکصن دنمامنا تعاصمبوراو هندو هل غنلوا ضرعو در دمز ال یسار دیو
 رفاک ندرا وانا بوقمح هزکد آه اهدا مات یلعنادومق لاسو :اضودلاوحای دار ونذا

 و و نفع وط نا هغر دق نبیدامزوبی مامک نوز بو پیادار یک هنس

 هنتروف رب یآمز ماش لقدقح هنمکدا شوک ي یکی کان ابعس بو دیک هنیکو نل و دک

 هفرط رب یکرب ره بودی هنروف هجل وا حابص یک دمغ اطیرابک بوقحراک زور لو

 ق رغ ندرلکب ید شو یی نادنرا هغر زق یر چکبو ترود ندنرایکی هبجیدتک

 كالهو
 جو 0 س

 ار



 بوشود هنیکوارکزورهنوامرو یسک ك ب کیا ی دق مچ ناجن درام ا بولو ك الهو
 یدل اویناخ ك واب دەت وام راي رلوا صالخ بورا و هنسلبارط برغم

 ينك

 ىدا يهمل اف هلیطرشس قل وادازآ كرف ر هام ر نن ا نکمشمرودبل ان بوزکه دابر دچک

 شب یرکییدالل وب و راک بور وک نام ییا یکی یسوابآرط برغم لغوا نادیوص

feهی دهی هشتاد عن ادوبقورکلنور وهلج بوقمح«  _ 

 لاقتنارای درک هرماع ایر بولک هد اقا یذهام مک امزاب رد پولوا فلتو ماش
 یرلدا رم كهاتسداب لب !اوالعقلایذ ناخینطصمن اطلس سولحو ناخ دجانطلنص

 كرو :زمهآمبوبلوا اک با" هلل وم یرل ودا دتشییآ هکدنک بولوافتم ندالعم"وص

 ۱ لح باحال هلوا ره ص هداز تس رایدتبا تلحر هب اهب طاع دنس هک اعبرا نیچوا ی رکپ

 یفمواشاب رج مأقم خاف تور وک لوقعمییوا لیشذ اج ینطعم ناطاسیرا ردا ر لععو

 تک ب ولوا مج نو أمه نا ود مرقم ندزان حابص نابعاو ناکرا ئاسو یدنفارعسا
 ربرس ناخ ینطصمن اطلس وک اعبرا ییکیا نوا ك نیناث نرش ب ولير وق ید ن وبامه
 ںایدانم بولرر والص لفیطالس مماوج را دتا تو بافو ع ناکراو نایعا بوک هتفالخ

 مالسالا ; ح دو هیت د نک نوکتە رخىد مور م دچا ناطاسویدا ۳

 هښ رل رت هراس ابل ع ام هدایس هرز وا داتعماساعوار زو ےل هرکصندقدلق نزاه

 نافاخ زادزا ثسر نوشتم دا لو لاغدجان اطلس فصو رایدتبا زفد بوروتک

 بابرامطاق تود رس نامرف میطم ارقفو افعض رهطلاةوقو 9 الع ا رمروفف#و

 نوا نق دلوا لاب هدر ود نوا یرافبرشنس یدیآ هانبلاع هاشنهش تعدیو لاف

 تاقا تا قلوا نامالازرح یرانامرف هنس ترود نوا یا ود

 ترنغ ردی ران ہر | هه سولح جرام کردین یراع رس سلم هدرعاس ردندهنسوچ

 یرتنادوجت یرادکسا نور اسغ كاموحرمکردیورمی ۶ دیآتمهالو هاسدابیولتیجو

 بودیات راثم|لسغ رم هب هدد نابم ندنس اف هاب نک طب یخدلواب اا :

 نتا حکم دای الم انم لیفضاس کیا هدنتساح كمو حرم ه اتسدادتکر د هدد نابع

 ندلر دوکه میرا درس لیکپ پا سه و بدعت بوتس وکه نیر رقم ضاوخیییازا *
 ر ی مرک لصایایدروباوجهدیدتیاروهظوو

 هاتسداد :تاسخیدب | لامتمهافروتح ار هلدابعلنقلو دمای هکیدیا هاشنهشیرب لیامهربخ لب :امهربخو

 نینجا یاس یا هاثمداب تانسح هل تانسا لیچچ

 هل هیفس بوی داب تشک سیم تیا ر ها ا ا
 لوا هلغلوا ماده فرشمو قیتع یرادجكفبرث تاب هد همم هبعکو رابدردزوک
 یایدناتسوق بور دی اب رن نابم “قطن مر ندمصلاخ به ذهعرثس تی ن وجا د یلانجا
 ںج انآ م تآو اپ دتیا فعانضم یتا دص بورد ا م” یرو واف ڭى هی هرصو

 هعیسو یا موا بودیا مده .ندنراساساوارتشا نیرای ارس ادیای د واتساپ
 نن نانمددعلار دشمالوا موس رم لذم لنیمز حول هکر دراش مر و انب اببز عماجرپ ق كلوا



 هزیاس» رانذآ نانو نان لرزواو تراش ا انە ل ؟نیطالس دا دعا افرا و ۳۱۸
 ناوریب و نوردو ردوحت یمکو مص رم یهک هقلعم لیدانقردتر اشب هلا نیرب تش
 هنودرکنوکدروجال" هبق روز ور ز رو نزم هلال اعف هدوتس "هدناسا لاعا فیارظ
 تر اغو هفایضلارادوار الد "هسردماصوصخ رددنلپرسو ریطنلا م دع مماج دام

 دما ا نداشرذ نلآ وم یسیردتتوجب ولوا رطناللم!ینامت یساتمهع
 رر نیشنلد و هفیطل هاو نیک اکدوتنوخ نالوا ننفارط اورد طور شم هک طی هلا
 هنسافعضو نفسم كااعاصوالچزالوالنرص عر س اور مخ ةنسحراث او یناطل سر اکا

 ردراویرااب غو دع: تانسحو تاریخ صوص# هنسارقف نبف رس لیمرحاصوصخ
 هنر ینطصم ناطاسیسو۶ نان نافع ناطلنسموحر لا ناخ رج |ناطلس ناک هدازهسرکد

 ت :همزتح "لاو هکر دشرونلا ىذا نالوادیه شم نانسواغ لوق بولوا تنطلس كر ءس ام

 هس رفس نوح لی ا طاس هد ازهتسرداح دجا ناطلس "هبرس شابهکردت و :اخزو رف هام :

 ۱ نالوادا دغب 7 انناخ دار ,م ناطاس ردنالو دمو هل ردغ نامنع ن زاطلس لنسأما تعزه

 هدازهنم ردناطلس 3 هوکن ال وا همورسوم هلم سارک هام ی 2 ۵م تخم "نرلاورک ر دنارقحاص

 ناطلس هدارپشس رد رو دغمو دیه دکجوک انسیاج وا نددارم ناطاس دز اب ناط لص

 ۳ ار  صرص یدو مس" ناطلسر دش! وا دمشاعم هلب اردارب یس هنس ناور یخ دوب ناما رس

 ن ا مهارپا ناطلسردناطاس مسوک تیس ۲ كنم  ردرورغم شمارغوا هناخدارمزر

 تلود ماضعءارزور دناطاس مسوکیس حلاو یخد كرت ال هتنر نالوا ناهج هاش دابر
 س ا 2

 لعردشملوارکذ یب دنلوا لتق عب بولو م اقم م اھ كسولجاشاب واف -ناندجا ناطلس

 : ال الیزاغر لالوا هینم فصنتراتفر کهددأرغاپ بولوار ادرسهسور روش هلی دو

 بوقمح ن دقلشمادیع اتسوباتساب س ورد ی لوا توفاجولفمر دنوغ رتا جاف اتساب رھ

 لو دلاءادعا مما هنطلسلا نیعماشم | دارمر رم اط ناملو وا زتقوقلع موم میدلوارهم لا ات
 اسان , حوصنردهزااکدریرکیدات ارم, یوم 5 رببدنلا بحاصرژ رمش نشو رو

 ردر وپ شم لبا یقاز وکوا اپ دج دامادر دلش ا برض ل نق بولوا بضغ امن کیا داماد

 ردماطعیارز و نا بود ی رفس لس دراشاب لیلخر دشلوا توف لملح لز علا دعو

 یبااتسا نأنس یفوص تانسطاو تارا تحاصردرکدلار ام ی یشاوطاشماپ دجا ظفام

 بضغرطم نکب اماقم اهادماب غطبعم یخراص رذشلوا لو ی ایپ مان  هعقد

 زدیشاوطاش اب رج یروکر دشل وخ د ماقم اق لعب یلاو هرصمامابرمضخر دلو تقم نالوا

 ار زورتک اردر وېشمرا دزتفد هداز ی کز اعساپ لجا یدبار ۳ و تحاصوبممرا دمانو لف ام

 ۳ هرخالاد بولوا توت اد کر لاوما لذب و عبط مرککا هد ىس هنلنقورهق
1 1 

 "ساب دوج هطزوک ردشاوا لو نعم بونلوب يزو هلسولجاشسا دروقردشع | تاغ و هنا
 a هدسارآ ایت :نانسهدازهلافحر دشلوا لورعمهش نشلوارزو سولا ادغر

 ایوضغمردرادمان و زواتساب نانسهحوفنا اسا در دشلوا توون دنع بور وک

 . ماظع ءالعرکذ ر دشناو اقم م ؟اقلیهاشم داب تافو نحاشم اب ر یفوصر دلوتقم

 ر 3چ هو یم ول

۳ ۰ 



 حد یدنفا هللا مص ردي لنفا نماسلاوا نانلوب رغم اسواخ ی دنفآ قطب ولا

 یراکدید یتقمیلح هدا زن دلادعس هحاوخ یدنفا دلو ر نفاس مالالا س

 لباضقلا ول مالسول ج یدنفا دعسایل ول ارتش وات وفات مطهر دشز رک ما ن

 ر میس تقی تر طءاملع م فرم نلودراشتس+یدنفا یتطصم لا ول ریمانکی

 یبا هائاح دجار ود زکردهدازابرر 5 یدنفایم لیولا ردةحاوخ گر ندیاالعر نیصت

 نالوا فورعمودهدازفاف ینه هللا ضیف یو لارا دلو ایفملعب تولوا مورردصعقد ۱

 یردص لبا مورلسولحی دنفا دع داماد یل ولار دمو رردصزاکز وز تب داوژاتخم لضاف
 ندمو ر ردص ردەداز هجاوخ یدنفا زرعل لمع گولا یدلوا دعاقتم لعر یدیآ

 زایرتادعا قت ندموزر ادص ید رانو یرنفا غم دننک ی لولا یدلوادءاقتم
 نبدلا لاکیلول ارد دعاقتمند یلوطانار دصیدتفان اتسبنبایدنفا نیدلایییواا
 یلح دج یل اولا ردشلوامور ر دص یدنقآهداژ یرکش ال یا ننلامامهع نن

 رد دنلاوم یدتفا ناوضر سن یلواا یدباتءاقتمنم یلوظاناهداز غی دتفا
 1 !ویناتسا ۷ روک رة ی دنفاه دا ز هللا فمس نل ولا یدب .|دءاقتم ندنتساضقلوىاتنسا

 ندع زور داوای واتا اەداز ناتسویلح ىك لولار دشلوایسیضاع

 هطلغ هداز تک نسح یلولا ردشجا تافو بولوا یرکشعضاف لوطانایدتقا
 و دشاوا یداق هدالب هو هباهشلا بلحیدنفاف یرشرل اولا یدیادعاقتمندنسامضق

 ندهمرکم "دکمیدنفانسحیلولا یدیاداقتمندنساضقهنردایدنفا لام لزا
 بولوا یسضاق سدقهلبس هبا نونم هنیدمیدنفا دجا هج رق یلولایعی !اعاقتم
 هداز ی دعسیدیایساضاقهطاغ یدنفا لعهرق یدلوا توفهداندم نکرولک ناخ

 ںچ یل ولا ردشل وا یماف هدادغب هداز لرب زدجم نل ولا ردشل وا یسیضافرا دکساودادغب ۱

 یدنفارع یلولار دشلوا یفاقهبلح هلو قاتا دارم وتق نکنا یسضاه دارغا, یمشچ

 یلولایدل وا عمه هداز تس لبس هیابیساتسضق لوبن اتسا نکا یطعاو هیفوصایا
 یل ولا یدلوا یناطلنس ماما لیس هیاپ هنردآ نکیآ مامآ لنعماج اعات ح ارج نبدلا لصم
 ۱ ندنساضق بلح هدازیحو یو ا یدیا دعاقتم ندنساضقهمرکم هکمیشاب الادجحا

 ردرتعم یالنمرپ ردشلوا یا هبلحوهرهشنکپ ینصهرق یو لار دنالوا توف هرکص
 |نمامنیراتو ردیسر رم هیئاجاسر دشل وا ج هرکدت هر هداز هجاوخز ده دروک مطمییولا
 یدنلوا راشمتحاو افتکا هل ارا دقمو بانطالانعازازتحاردقوح ید ماطعیالج

 فصویرا ارضح ی دنفا دو یرا دکتسا نکل اسلا تو نیلصاولا بطق ماركلاجاشملا

 هزانوب مح رم هاتسداب یس اومسلادبخا لمع عشا ردشلوا روشمنلاع*هتسلایزلاتتو

 هدوبنایاسرد رب بحاصیدتفا ز زعربم|طعاو عشلا یدیاشمروتکتدارا

 نا ینطصمناطلس ماب ارد میاتو صعب رکذ یدردیا ربهاج تالکشم لدور سفت لقا

 ناغ یطصمناطلسیردا ار بوذیا لاقتناناح دا ناطلس لب لاعتمج تدارآ نوچ

 ۱ :EN آ یدنلوا سالجا شوک اک "وا یکی عقل يذ
۰ 

+ 

$19 



 ور

 :لبیویدرولوا لئانهفزصت برو لماکلردیگردندنییس سپح تدم لوطلق دتلو م م
 :نزوا نواق نفدلادعب ینوحمهاضداب یدنلوا لع هل لوق یدنفا دعسا مالسالا جس
 "هنر هر ېظم هو تلهنع هللا یر یرادصنا و را یراپ تیب فض م ی لپ لخ هاشداب

 : نیل هر یرامآ ارکدا دج | نوتسود هس رلکا ناکرا و نامعا هلج بونا بوق اف نا بو زو و 1

 :هبوروتکهنیکم تداعس تع ندن | ںایدر فشل واپار ةو تا لوظ نؤو ؛ فسا ترایز

  .وادساسوراپ دا انکار راقالوا هلن ةملعرماو ۱ هلا قار ظا نوعأ شۆۋلخ را ةف

 : هرشط هل مطرثچت و زآ ی ی راب رس هیآدو محول یلابارمضم هیاغا ینطرص میراب روس

 : عنو ی دارو نامرف تاابا هی انا یشادیعاضوطو ماش تلاب ادیاغاراد هفوع وی ناراقح

 نیرشعومم س هنس عاق ورا ,نلواتارمل انو تضقلم ها هنکو لمت الورم

 ۷ نزوایررض هدازکبزسح ناخ یطصم ناطاسماخ فلاو
 "عیاج و داتعم هشه دوزاد تاف ی ینطوصم

 !نیادحهاتسداب نکب اداقنمو طم میطمهنزوسو مار هيو دنگ تفطلس ناکراو تلود نامغا

 ندقرصتو لیعتورودندن افتلالوا بومم لبا حاژتما هلفلوا برشم شوزدو نفال
 راک نم زال یزتتسو نالعا نف ورضا م 2و تست الا اشم ناتاع هلغلوار وك

 اچ دکوکسمربناندهسرولاق تاقلهاتسداب نامزرب رک ابو دپا ناس واشفا هسکرف نتانتسو

 . ودقو ههبنس لنکع بادی ای هرماع*هنازخ هک ایزی هزار زسلحو هنابا و هبا رد
 لاو راددیا خرح هتلودرار سا هکرامضعت ندماطع میام ینجرف یدلواردپا ثالکوید
 افصاراب دید ردبطع مفن ثعاب ناق رود ند هدافسلار ا د ی اغاوب بور دیوکز ربخ هز اطلس

 ف هلو ںیاک م ہرخ الایزا دلواهتفیرف هن اسل تم ر وکعو ناب رک مش مس كار اخ اب ویشلوا

 1 ,یسهلج کان یدلپآریضن 7 ندزرات رشخ حاسدان : تلخ و او

 ` :یوردنوک رخەنايعاو العرئاسو غم موقرمیاغا رای دنیا تیعجج هنعاخو ثرفت
 وب درولوا ب تیم هزاع ل لس ضارقنا ردن ایمرد نماد هلتقیرل هدا زشهلج اشد

 : هلکیدزوب غرب هبحو ۲ هب ادا حاقرب یزکب ر رابصنم لکم ناعذا یرکلوا من امهصومضخو

 Mime رخ وال مر یسەغسىديى هرکی ك سراب دبا قاف اهنعلخ نوار 4 ەخراثسان نام

 نرم سوړ ق یکسم هنزو|وطم «ناطلس بولبق ده هلی هنا ب خاوه عزو یلوقوبق
 . ند رخآ انام ناطلس ی رڪضا ٿل را هدازهشم ٹاموح رم را ناطلس بولا

 ` ئركسء زاك هبهفواع عات ینطصم ناطلسو راب شبا سالجا ا

 . یف هب دنک تام دقم توبا فہ وک لانسر وص زاب دلوا هو هتنظلس و

 ۱ لوادکلپ یدبلوا ساوا دو رطماخا هززو اماشم یار رکا یدلواربذپ رضا

  ودشعالیضفتو دیدرول اق هیهزح ناسحاو ماعلا قلش ولجرب بوبلوا ةنتَ
 ۱ یو دیاتدکم تلدع ندلنساغا هدافسلار اد انس هکل دف هل اع موحرم نکل

 1 - رغ عاضوابولواروچشمەلي لقع تفخانأمززا برشمانف هاشذاب د نوع هکر د

 : هي فنعو نت نوتلاهزاقلا هدارذ بو زکی زاهر یدلوب تره سال نب هلا

 هد زا ۱
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 امر

 هاشم نبعلا أ راع ناخی راغل اوقعمانیک قدحاص بوکود مردون وتلا راو

 رب دمو مجرم لاد دج ارم ءاغا ینطضم یساغا هداعساارادراپ یا قدر م لع ںو یا
 ندجرمو حره ی ودون در ما بو دیا قلهاوخ ربت ترهغ یاضتقمرب هل غ! وار وچ رؤما

 رخ هیاشساب لج وص م اقمعافو هب :یدنفادعسا مالسالا جس یدردی ۱ امدا تایم

 قجهلواروتسم هل هسووافخا یدرا هر" اوت بولوآنتواقم ك لاع ناك عات داب بو لک

 کنارم رو ی هنت ی زاغ ندنفالنآ هشراخ ةسندا داروتلوا ل امها كدا ینا لع

 همت هن ا هفقواع ن اکراو نامعاو دز دمز ال ماما هکر ادت نالوا بجاوم دقم نو هکرزدزرقه ۱

 یدنلوام 1 ینطصمناطلس نزواروکنم هجو لو الا ۳ "هرغ بونلوا هيبت كلكه اود

 نا ولر کد وای درکه نی دق نکسمو رک ولوا نوکن وایآ اج وایرا ةنطاس تره
 یرللوقوضاموعو مع. هلو هنا و د نامعاو ارزو هلج لنس هرغ یرخالا مر نویز م هنس ناخ نانع

 یتصودق كن هدوا ق ودل وا ینطصمناطلساعا یتطصم یساغاهداعسلاراد لق ل وا تا

لجا هننطلسر رس بوراقمح ام ناطلس بوام#ز دززوا
  تعس نآ ابعاوالکوام وگو سا

 نزواداتعم دیدح هاتسداب راپ دمغاط یتلخ بو دیا نیر دانم رک تان دق ںلوا مات بوایا

 ترابز ی رقر م یرامارکدادجا هلا یال آهنی بونا وق ٍق نرراصنابی اب ىيا بوراوهلبایال 7
 قاس نو اقیدللر ارق لتنطاس هاکب نوک یکص ن دق دنلوا تا دصو نارق لو

 یاعنا شولجرهآرزیدلک تفخزارب هه هنیرخ بونلوا مد عیزوتتایقرت و شولجتاماعنانزوآ

 یاعتا | سولح تاق یبا كر دسع نالوا EE اق یا هاها كم كى كزحوآ

 الوا لقدراو یدلر دیوکن ادرس بن اجلا اغا عطصم تاب يوبقیدامادیدنفا د یفم

 هادا یا رکا ل وحا ارکذیدنلواتیاع ر هلنا خون یلابازکدرا د لعد قل اغای روک

 نانیارکد نانل وب شوبخ هد هلق ی ږی ن وکی نب ڌقج های ال آب دیا سو لح هالا
 یوتاب وص یاماشساب نچ ماقم عات ناخ وا ماش یکو دتیارارف هلبارات ا اقرب بولوپ تص رو

 هليا راغلا اما ردنکسا یخ دندهرق نور دنوکه یوخو تمسحیراملاب هلن یا یکننویم /
 هنیراتبس هنراوو یلومحا م دقم نداشاب ردنکسا نایرد باح یشایوص اح یدل لاسرا

 نوعا كمرونکملا ییاژرکهدازن اعقسلاهایدآ واز كع ربا هاکآ ی الو اها بوشیوا

 نوا كابکد هدار ر ساک در صع تقو ید یارک درا دل تاب هغلاج ارعا ر ظر

 هلا قوا ی رج بر لنراک سود هنیرزوا بل هبصق یدب دی شیت لوهتس یاس تزد ۱

 یتداسا نیش اراشلوا اد هب همصق هل یو اب ناز هرگصت کد ر دلو !بوروآ

 رارکُننارک دو یدلوا تافتلار طم هک مرونکه ب هناتسآ بول آیی ارکں مع توا

 نرذامفع ناخ سولج هکرازاب هلو هداّرکب نس>یترارف یارکد راب در دنا سبح هپ هلق ید
 بویلرکا انا هلق ی دبیودیاناعتسا تآ یللاقرف وند ردمز ال هک هیالآ !ریرازومم

 0 زروت وا هدوبف 5 ةا لاک را دزد نوش یدنکیندهشر بورد نس ههناط

 دمهاتسداب کاش ان کں ل دخول د E ردکرکمسذکب وقجاا ندنو هغنط]

 NS باطخن ندزوب بر, و بأوح هن لاح ف هد لپار و دص تکرح ماند
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 راو كمة عرار دارا ارد لىعابتاو یدنار نا | هەرشطب و دواب اغنام کره داز نا

 هلکمانکهق د | تولوا یتا راقوا هلقنالضایماهس بوشود هر وص کد شنب لبداوارپ

 برغر رخآو لوا بوجآن شوغآ بوپمکهب وم«هداز ال الیرارقوج هداز ز نشیدلاو زحاع

 ردشع اتسوف ینارطا قاخ هک لوا ماست هکلوق ن یراب مهاشسداب د نسینلود ك مک

 لبا اسا ردنکسا یدرابقج هرشط rR وب زمبولوا ماست هلکید

TNSیدیش# یار یر ارد کدوم  
 تیرعاکم هنثیالو بو رور> هیو دزنکتآ كلاب سس le هاش ینعوقو نویامه سولخ

 بویر اس هلن رعهنشخر بوو ط سامعهاتس هم ]او رنک ینکر ك يار ؟شهاخم لکرذبا

 رادرس وازاتع رک !مدازناخ بوربغاحو زبک هرکصندک دن 4 آ یدلیا ميطعنوربقوت

 یدید» رک دیار ؟نیهاشسیدب ,د نسیمرولک هسیازردیا روم ام یس بودیا فیمعت

 . تلوف واسم لکدیدمردی!توایدید نیسمردپالاتق بوکح جاف هب راسع تاب

 نوح لیبدرا بناجاتساب لبلخ :Tg شابا هفمطلو د ن دا

 ند رکذ زاید و ءداجج اعا لیلخ رادرس یدربا راه لصف بوک اتشس ماكنه

 1201 هاو و ست تیوچرک هرکس ندکد هل هوشی چ اتارا
 ید ناضرات اب انشا ات یدیا لیدر با یرکسعیشدو سابع هات یدتبا هجو

 ل وقعم ناراو هنر زوا لیدرا نواشلادعبیدلوا قحام هن وامه یودر وا بواک

 لیدر ور وچ ییا ناعر ن دنک وارکسبع یخد ناخ یاغ ناغیافراو مدقآن لنوب وید)و گم

 | هرروز منع وارس یا | فک گاو یارک كی یارک بناجمازا یدیا شمروس هزم

 ناي یگ رادرافد ندمت طورب بولک بوراورابخ |ندننفرط نوجالص هک

 هکر لدا ششابلزقرکسع ناخ یاغجراف یک ایزو هاکداک یرب )نر اوك

 جاقر یرکسعرات ن ر رد نزوا هطفاح ین رازوکر وسنواواو ایاعر نایاب و لح یف ب ولوا

 .یسدم قفل ۵ ءادضدح یف و الف فرطر یس هلج هسراو بودی اراغلا ولت ارابکبس كم

 نایشمیدیاش رن مری ود هماخ ممط بو دیار ورغم یرکسع راسو راتا" هلکید ی دیا

 E لوقعمر زایتخا هدومزاراکو لیدر ومار اس واتساب قاب رادرتفد نق ں نل وا

 ولناو زمفلوا لباقم_هسلک مزالهرکسع جدراشیا شاهن ا هلا راغلا نانوق

 . ناذع اتم هزاباو یسدنتکم ظعاراد رسو نزار ات ایدی د مولعم ند هن کودب |لفاق

 . عانغ عمط ییدزکسعوارمآ راک هجساو فر صبلا ی اضقلاءاباذا پولوالم اعهنزوس

 1 نرزابزاغ هج ؛ قلع و طولکدون هکر دلکد یدال ردراکشس نضاحںو دب | قلراداوههرانا هلا

 | او ر ومآم بووماروغوا ناکوک گرادرس ها فا دکو فالو دامك هقبح توا واهر

 . .اشابيالا .نندرلکد ناوواشساد : یطصم یسیکدر لک رکد زاید وهل رکسم هل ی

 , لیاموراشماب نالسرا یسکب لکی ییا مور وی راتلی اشاب نافع یسکب راکب ساومتسو
 | هیچ وو اتاپ د هزابا یسکب رلکب بلحو هلبراکب و هلرکسم قاجسنواندنتلاا

 رادقمرت اینا یانر وط ب وتلوا فیمعدرا درس اشا نسج یسک راکب مور ضرا
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 انف لام بو سود ةعمط ندیادارم یدندنلوقوف راس پولىشسوق لس دی رک

 لیبدرا بویق اب هنر, یرب بوش هژاریکرابولربعرثک لب رارارغ شوب نوا قمری لوط
 نالوا قانوق رس بومفلوا مارو بفقوت درب ږی راغ نادمر یسک رای دایاراللا ةندناح

 نوفروپ ناشی رربخ یب ندنشوریکی سو راباوراپ دما نوک چ کیا هنسارگوارس
 بولاربخ مدقم ناخیافجراف رکم یدلوارهاظیرابال  شابلرق نکر دکن وغروط
 ببئر نتقوحابصیدیاهرتسوکیالآی یار نقار | بوب وق وصوب یبرکسهژنکأ
 شابلزترکشلنق دنلواترثمابمهکنج نی ننوق رللوارق هفارطاو نب دنلوا فوعص
 ردق تعاسییا بوس رو هسرز و ارکسع نوغروب نک ندالمعب "هفاسنم بوقمح ن ندوصوت

 اتا نسحرادرس کنج لواراپنلزوب هلمالواماظتناو ماظن لنراتنعج بودا كنج

 دج جالا بوتسوداتساب ینطدضم ینیکی راکبرکبرایدواشم اب ن السر یس کب راکب لیاموزو
 بول وا لاج هضالع هل غل وا نویز یراراو طرکسع رکا و ربما اشسا ینطصم یناوتسرواتناب

 یثدراتأت هو رکن وتسودیژل هسهکرا رویرادماهج ید ندرات تر کسعو ربشعش "هیعط
 یدرتسوکم دق تاب لبخ للاتفو كنج ماقم ب ویچ ناخاما واب یاسا هعلوا ناز, رک

 فص یزاب زاغ یرهکباما ی دیا شمال ناکما هزبتس هکلپ هزر رکھ لکن |موجه نیش د نکن

 هک اخ هليا كف یراتدیا دصق هب اخ بور دغات كنت لصتم ڼو کوح هب وناز فض

 لیخ هبا ن ايس انکبیشاب چ ار وطو یدرآر ر ودنود هنبزاسر "نیز هرپج هلغل قرار
 عر هرمزره شابلرق "هغ اطیدقچ هتم الس ب ویمر دسر دن زکه ن انب ودیا مادقا
 هليا رو الماس ر اساسا ناعنک كح .وکرف نم نا وله هکماشب رکشل ال یدز نفآ نع

 ناب دقح هنمالس هبا ناخ یدلوب لاج درک ز وشد هنغاڪس ماشبورو ندادتترا

 یدردزوکههاشنررا هصوطقم سورویدابادیهشنیاراتفرکیتسردقزومشدیافجراه
 كلب دراهسدا شابسات سابع ها یدنلوالتق هسدک لیخ یندندشابل وگو

 یرکسعناذعلآ يو نار مدار منا را هدزامو عرضل بو کهن دقرم ینص مس

 یژمرثو و هر اشنا فا وجز ر ;دەلكىجورەكىلليالاوتسالوا دو 3

 ران ات الوا بودپا رازآیرانلک سراب رب د قوبرایدیا یدوجومو رضاها أغا قاري

 نمادور کود رولوا لاصام هن هلفلز و رکسعرادقمری و یب رلکدحاقرب ردلکدولزاغع
 .ن رغص لسدرا نانلوا رکذوت ساب لدلخ گراد هدارگب نسج یدلرا ثیش) هحاص

 ییارب بودپا ماعتلبح هم ابلزق یدیشهررق هشابلزق یارک نیما نکرتک
 رادقمرب ندشسابلزق هکر ای دقاربادص هل وس هنسودروآ ناخران اب ولکر ابدر دزوک زامع

 مح رایدنا ناجهکفکه فرط لوا بواصكحرکر ات اتردشیوق تنالف تکلیحالسو
 یاغجراث رای رتب قافتا هتعرع هلغلوا همفیرف یخ د یرکسعولراغغهلدزوسنامنع ۱

(idlرب نیاتفایق یارکیهاتسو یدزتسوکز ویهعقو نانلوار ؟ذبوحآوم اوصوت ید  

 پولیوا هی كات جا ر یخدو تلبردأم وكب قوص نالوارات ات را خم رو
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rE یش مانمالساویرکسعیضاق كنان و حر دشا وا ببس هنتیپولغم كرات للوادي 
 گر تدسعی دلوا لصاو هیودروآ مازمارهخ لب هک, لوح طعارا درس راد دی ی شود هل

 یار هلو رايدر وما راسو اتساب قاببونلوا نواشملاحرد هلکلکل راز" هنا یا

 قو نمد هسدار ولینودوربک الو هلب دیک هنیناج لیدر بولبجوکفقوتالبدکر اپ دتیا

 هلاحر ولوا كن دیکندیکر دیا ملغ موهرکسعبولک هج زوفعو رولواریکرش بولوپ
 بلقتوق هرکسع هلک وکو ر ابا ن دز رن بر قهحابصنس رود هنس هنس هداژ

 رکسغ نوج وارس یارګرد نیفرط "هطاصمدقع یراک نانشمطا بولوا ل صاع
 لمور راباغنوق یم رکب دروک هنعاس | هاثس راد دم رت سوکر وتف هتراغ لسدرانوسرو

 هدرا یربیرو یدلپا تامثایتساع دمو ناس یشاص رکو كن ورنڪود یی دلز ۳

 کما حمط ببسەد ەز وب رواکهکنجزس هک دیدن مصز بوردنوکوایط
 .تبغر هحاص لنس هج هنب ب وزا راز وس زبمآ نعط لنس همای د ی ںلوازکه لګ لما
 .نابعا بواک ن نوک ی اراک ز ورد درب ب وقیچ یسیط مان ساق نور وبهرخ الابیدزتسوک
 :مینلثتو نعط بونلارغ هفس هبلغ رسخرسو ید رهک ادرس نا وید ترضع ناکراو

  هزکیزوس یتنق كزس زدمر ردوکر کسع هز یر زوازودو زمر دپ امص هدا مزب ندنز ون
 .مساف ن و2ا فرص هر یربغ یالکاش روا درب ز و یدرواصید ساری دم لیادامعا

 نکیا لتد دصباوج ید لوا ی دی درسا ی دی دهد و نامز رهیراکزور كرابدوب کیپ
 علکب مساق یدوشراکزوروب ماطاس قوب یدیا ناهجنادهنکن فیرظونراعربام اپ قاب
 و انه وسار بغ یدیا نیس ثعاب /قلناوخ لح نیرقرص"هنکنوبسب ر دیلی یروب
 :نامزرهنوسمروالب قحاشساب قابیهلا بول وارابتخا یب و یدر دکبد یتیرط بودی
 ید یارب اسو مط ءاز وك دنسردیا ناتسادهدرلادیز نسزع وق ن دلا تتطبشم
 .هداوهنوکید لد نرو كم “اق نورو هرکصن د و یدلوا توم یر وه بوشولوک

 شاباسو نیس هیاتماب قاب لق لوا لصاو هسابعهاشس هفیطلوو یدلکزاو ندزاو ر
 ٠ ترض رک اسعهاکلزنم وار س نوج یدر دیک« هی ده کوب راطق حوا ندنغلتسالقنودیا .

 هملم لییدرا بودیا بقا بت رابنپا نکیانزوا قاراواکآیسنریاو یدیا ساق هفاسمرپ هل درا یدیا ناناب یب یدا و ناوارف یسهربخز نادابآورومعمرب یدلوانرف

 یروبق هل راهاس هلج بولبر,دلاف هعتمار اسو لیدانق نالوالن دقرم ینص سو
 لبق ەچ ورد رولوا لصاحهن هجر دقت غودلراو بونلاربخ وود ردشناقىراع هلس

 رارق هیهلاصم و رک نز وآ ص نالوالننامز اسا حوصن هرخالاب هرکص ندلأتو
 كوز هوورح كوز و ییا هنس رپ هرکص ندنو بوشلکسع لفرط یدلرو
 نوجا لص دیک ًاننلرنمللوا بولیزایرا همان ص هلبطرشم كلر دنوک قیرافت ضي
 .لنلوصوید ر دروگ بو دلکوب هودراطقزو کس هرکسع ندنعاونآ مر ذشالقهاس

  لنبنق هوبمو تاسیرمو ینابول> لب هدام تار اطقزوفط همطعارزو ةصان یرنلوا مس

 ۱ يسهلکرهرکرکسو رو صانا صانیقدو یسالعا زانو نوملاصوصخ ندنعاونا



 نابعارم سو هیاتماب قاب و 4ملتعار دص یادو هنس اغا یر جو یدیاهنقورتوارشب
 سولخراهظ او قلتسودهنکیدردنوکهب دل یو هودرٌشلورحوار شیکبا هن اکراو

 ضع ین دمطعا ارزوی دابا ماس هنرولپ بوروتکپ ییا مان نیسح ںچازر ر گ

 قالطا یخدرارتساو ی دلر دنوکه هاش ها دچ وشاب ج هیج همان لص رو هی اباده یوم

 یک لب وا تدوعهمور ضرا ندنسار هک هارس هدلاعَةلا یذلث وری ه پودر وا بوتلو

 دکل دیما لوا ینا ادا هحوت هناف و ها رزو ی وای و تزاجا هرکسع هداج اید

 ندنو هل ینیاندمآ یدلروقانادوبقهدهبتآ ۱ "هنسبولوا لوزعمنکل را هب الشق

 ب واک یسبطا ن الوا الوا لبکوو یرسبتاک مان یگورفرغ ندنراب رقم یارق هم قا

 ثعا هندآشه گارد رم ۵ 5 رنلوا ه نخ وم نوکسارقتسا قارف ن ابا داسف هدزگکد هر

aeاب فن مطار رو هلاکدب دردن دنغو دل وا لقا هنیراتالو ندنفرط ناغرات ۳  ll 

 هل ن ا 5 بص تم نالخ توایزاب بوتمدک ومهب اخ یارک كبت اجندنفرظ 1

 هل ا همان ندنفرظ یهاتسدأد د ساف ساف ی 1اندمآ یدلردوک ودهمعلو شرعت هنثبالو

 نع دواس د شش وات ز هعصرم اشا یا هسکو مانز 1۸ زعلادیع ےس

 بارعاورافکر ارتسا کلام شعب كنرابن اپ هرصب کی دليا مارم ضرع بو روتک ار اره و
 باوج بونارغآی لپ تور یراتر بضم غدیر ازازها بودپازار د ران دعت تو

 كرنا کو رهاظد وڳ ضا ر عتناوسآ هزنلواهصکا كلاس هرو وامس .العیدل ردنوكەلىاەمات

 فرحارا هفت سانلانیب هلکغو وکب ولوارادب دید م 0 یس هژعشمهب او 2
١ 

 كركر را باتا هيز دردی ونردا موقرماث ۳ .هداز کما تایویدنلیوس

 لالفتسا هلب ترازورللب هج بول وارا شا سمو نم درد او زتفدو لبصح

 نکراموا ترا دص هلنلز عاتاب جت ز وکو اداماد یدیا وا ماقم ا لعیرا دزتفدمر

 رک د ندننناهاوریضح ضعب هیو لنک هش ر وص تاقر كىاتساب لملخ مطعایزوو ندنفلنع

 ۳ وان کیا هلتدبمآ قلماقم اف لذهجوت ۳9۳ ولوار اتمو
 یدیا شال هتسخ لورم و مومغم ندنغو دلوا ماقم ماف اسا د لګ قوص بودی افا

 هد هناتسآ بودا هسیکرد ها ك وز و یجلوا هتسخ هدانز ن دمومغالملسا هرخالا

 نسو راقو تامر«یس هعلقیزوا هلا هاو هک ی دتا هن زح ماست هزامق نګ راد زتفد

 "هنس بو یا نادر طانهنفاقواوراتیمو یعالس الا عضو هلو ابهعلقر هنرزوا نوروب ل مق
 يدنلواسبق هی یربمبوقدحیس هق اردق ك و كس :تاعدیدسا تاتو لناباواه ۲

 یدنلوا ندانصهبو :بولبق نزامنیدنفادو جم زیزعیرا دکسا هدنعماح دیز ,اناطلس

 یربخ "همدا ضعبو ناخ ما رب لاملکراو ناخرب هد هزردأ هسردم رب كلو ہناتسا ن تراثا 1 1

 ےک فاو ریش ونامت هنس م اتو یدیا ندنرارا دما ل اجر كن ہیلع تلودردراو
 اٹ قس بونلوا نامرف یطق یانگ یل رن ؤا وهادي دج لنس هرغ یر ع ل اس ود هکس

 هیامرس نوتلاهسکنوایدنل وا نییعترظانهشرزواهن ات ترض ئ دنا تیرا
 هخاد دحهرکص ندزآمز ریدلجآ ید یر هناخب رصضدسورح كلام راس توا

 یر



 هلکارویطهع اضم بوغا انو هجا يكب هلن وا دود نوسمک یتیکسا بولوار شانم ۳۵

 داماد قیاسرزواب ۳ رازو حوت یدل وا نذآهکم وب یرابعلا مکه ّس

KNرد د ءوس علت هیامه س ولج نکب را ماقم م ااا .د قوص اانیحر هه ال  

 تمسهنفلت نم خواکدون بودی ارب ص قت اتو عماد لو نا انجزاطاسو

 نو ناطق او نالواز ود ند هزاتسآ هلی o قلوا
 صوصخ یخدیدنفا دعسا ینغمکل دکی دا یم وا ماقم مات ءاق اٿسان لڪ داماد دعاقتم

 ااه لع بصانمروما بوروکى نيت ر تەسلىم ەجاوځر ع اطلس عم لغو یر هدروره

 یمهنسرکسیر و و و بونلوا ص وه"

 یریصعت هادا ما مدعوربدت ءوسالنماز ما ناك ناتا :لیلخرزو لانسهرغ كس رفص

 تاب لیلخیدنلواسصنرار پک ةتیدرد ازرع بوک یسا دعاویدیدلوا

 ۰ هل اراکتم دخ یا ید غا لومق بولررو یا ماس هلقدلوا لصاو نا دکسا بواک هنلودرد

 بصم مراد رب ندنسارقف كسل وال اکب ورک هبه ر خر لنس هوازی دنفادوچ < رانا

eدایدع. | ضرعت بوناواوفع ۳ تعافتسیدنفاد و  

 , ap eوانادک |

 یدتیالوزنهنار اقسادو ر هدافو بورکن دنس وق هنر دا هللا ی الآ فلکم بوک هش انکشو

 لصاتساب لنلخ نالوا ارز والاحو ر ادرس اقاس کید ویو اا رک

 لوا بولپ ی ورارق نزوآ ص نالوا مقاوننبامز ناخب ناھا ن 0 ا کد شلیوسیروما

  لوا ناک اکی د٥ ددب درصورت هسبا بل وأ لمعت دیره دودحو از وس هدهع لق هلصم

 نفر ص)كفرطورب هلمعباوت تارا خخ ا هک هوار دو راغت ی حما ولو رع م دو دحورونس

 یرااعس كم ردو هنردندرارب نالواهانفرصت ودنک لند دحرسدآ لغد لدیاکآب او

  هسیارواپرو همان ده بولبن و ط لوبقم لص هل جوو هلوا كفر ط ل وا هلیسب>ا و ویرق
 هک |مرصتو د مزه دیا لاسرا لاصت الا لع لاسرهی ابا ده لداعمهنسابررح كوب زوب

 هئوا هنیراتعجارم نانوله یک اعنآهودشس ر کا هزوه بوابزاپ همان دع ںزوا لاونم و

 ا شامل مكان رکا ناتمساطرم اسو ,لاغمشو هیلو منم ندفرط

 یسهدع كطورشو هدر و تزاجافق وت الب ها راو مدآ سولا ندفرط یکیا
 ك رتنیلقثلا لوسر ؛هرهپطم "جوز نعطو نیرونلایذ نعلو نویس بس هنرانکلم

 هبرغ "فعق ویدنلوا یر لدوکیزوقط نوا كلاوش بولبرو حشو دهنلواعنمو
 بولکضرع ند اٹاب دمت ش اف هرق طف ام ندوب س ورکنا دحرسرد هب وام" مالعو

 هامسرهدرصع تقو لنسهکلوانوم ندهچگراید لنل امش ایراغتوه نابع طساوا
 ۲ لکتسندتلوب بووق لک هقماضرو یایغاب ناق نالا بولوا رماط توام
 .بقعردویدلوارشننم بوقح ناد يطع بولوا م لعب یدنروکس تار لابلص

 هدهرشط یدلوا هبسارس بو دکل قع كرات دشا یدالناج ید هقعاص در درب

 نانلو



۰ 

 هل بوج نعد زایدرںلاو هرامس نراشاب بوکوح هش ب رزوا یر د ۹ ناملو"

 عدد جوا هدر رایو یو ندامس نعد یںتک یدلوا" اب بو

 زو دمو هامس ندروزم نصب ؛ه یدرولوا گاحراهرهز ندنعب هه کی دلوا هیظع" هیص

 راد دارا نزو بوراقح نعسلصع یدپارولوموکهرب یکیدشودر لد 5 عارز (CEs ف

 هدقلاس "دنسرواف ن ناشنوح ن راتب ب تفر و دما سابا مالعا بوزأو دیدلکر اطنقرجوآ

 بود وام کنج ها یرامکمل اسا :ردنکسا یدلیا طبض بولوا یلوتسمهنکلام لدرآ

 فقل هلن اوا E انااا .ردقكس نوا ید نلت ی دم | توعد ییاترویزم

 هلا كمك یسیچاب ال ارق را شلك هتل هعلق مان هنقدروص ندنع القنآدی

 تاب EE نیرتعومسد ۵ رس عياف و ى د تڪ هنثنالو ی درود زود بودیاص

 نک ساب ر یلعهطزوک لپ ون انشا نالوا نادوبق تدم ههر اشار ىلع تراز وو 1

 هحار زوایکد کم شنای هغلابمدهاشداب بولک هلام اغ رفاه بولآرامکض عر

 ۳7 فو نالوا مان زوا هخاصمو لهاعم ند يدق عانغ ناک هلباعت ود بوک > لأ هلیسالب

 یراسوبلاب هلا لير وا وغا و در د شهلا ند رافک نال ءا کالباو ندنفاوط هجارفو

 و در شمارو یر ثار شع هب همام هبتع رد ەغلاہم لام ناملاو بور اقیجیاوعو

 بودی نر اب هل 7 نیغ وار هامههدربیدب لبحینداتاب لءنادومق یدردتا تیاکقس

 هریذخ هو نا لس |نافغا بواب و۵ نیزوکهلکمرب ورا جاکر وه هسک شاباس

 هیودنکن راشو بط هبا یل زب ناو ارفلاوماو تبق نارک فح ناب ا یو دهخدا
 بو زت سوک د یاوعو مفانم دیاعهلا لا تیب ند ناب دع هوجو هب یهاثدابب ۱ انج نک دلیا لابقا
 نوأم» ملل وا لهده ىە رونگەد وحو هیطعتامدخللام مه ۳۳ وصخ هد ةمهمرومآ

 نامه یدلوا مطا زلص واز ودیو دنکی نوک يتلا نوا كم رح بول نداتماب لجم

 لسم لامر دقنوتلا ثكسزوت وا برتر رشابم هنیرزواو هبجوتیلح هنفلس یمشریا

 نارد چو تب وغ تور دنوکی سا نفع کر ایحومق هعفد ش لنوکو,هکردل وقنم یدلیآ

 ۰ یماللوب هیرزادد هلی بلح لا هرکصن قلا ءیشرب یدایاذخ نکلمامهلج
 توس لبا لمك هلذو رهق نان راغ دراو هيلخنالاو نا ر رعاٹساب ر زوکوا نایب

 نانرزواهوکٹسانهوکر م مفاو هدروس توت یدلیتافو بوممک یت قوح یدنلهتسخ
 لتدقرم Pe هد ةناشف تنح هر اشنا یراکدید ITAA ع موحرم

 دتفه ره بو زیس ۳۶ !وط دیر هدر رخ ممد و لام لیصعاتباب لع هملاراشمیدنلوا نقد

 یراصمو تجاوم بورد وک لاوماو اباده ةغلابم هنوص لاثم ندسر رس لنخسأت

 كرل را دلام نعم م بو وبا طارف ها الیصحو مج ل a ی

 هن ی ا رو الواەتك ام نالوذمو تاود ءامنغا بو اب رللام هللا قیرطرو

 فرط مطقنیال هرکصت دک در و یحاوم نو دیاد ,غلبم قوج لتامززا ی دلواروخم الو

 ا راد هکی دراو هبهجردرب یلالفتسا برق هلکمر دنوکرایسی راشد هبیاشدای

 "همدخ نابها يات اوتلود راضتشمون# ومو ۳ ندهن واك ذود اغا یتطصم یساعا

PTY 



 هبمسو یسیمامالبه سداد : روضحو قمه گلف ۳ ندنش دلوآ تنطلس ۳) ۳

 مو ی دروس هردم م بورر رم لا اومآ تو تناهاوهملغ ینداکآ نکیات وور

 نوهجرومآ دعب نم بودیاهملغ ییداکآ ن ی مات لالقتسا هجاوخر ع اطلس
 ندابصم ی دییااپ قابو ی درودتیا نام رفد د لمك فكم و هيم الخادم هامل ع لسلسو

 هر افکرییاط ما زا یھ ایا ینتدربا ارح بوراقج ند هلق یدیلاعب یدو هب هلق ید بویپآ |

 ندع رفا ,رفک هکرزاب قفس دکل لق لی بلک نیمه رغول اسارننکسا ك

 نکرد ت اک هلا صیل ك وازتشسا یران السم نالو اریسآ هلن E درو رفاکر ما مادرم رشف

 یمدخ كلبا بول پردن نوک ۵ كرد عف د ا ربهلارأر اغا :ردنگسا هندردرادک ا

 هنغل هد و نا دغبلاعب ی ديش رو هو دنکهلا م تل ل ەقودىس هرز ەش تنس هلاقم
 . هلتماقتشأ كرورم ات ابر دنگسایسکیر کد یز وایدلا هلا لا ومالز بول 9 زاط

 قل هدو و اعد ب ولو ف رصتم برق هیهنس یکی |یدمش) و لمفک هننکح لا تملک

 ندې پوړ دلا نیلع نامصع هلکعا فیوخ و دنکر لا دسفم ضعد هلا و ° ا

 ننلباقم یرازابشاب نالوا یللاراد نادعبویدلیا مج رکسعرفاو هلا دا سا
 هل زکر دک هنپرفس ذاب ناغیارک ىزاغلفلس نوپزم لع یدوف هل مان هر وجوح

 كنج نامز هچ لپا یارک ی زاغو یش هروقرواط بینوق یرادرس ر وهشم مان هل چ كښ رايد
 یروزملحاکرد اک ا نزوا كمر 9 رودس و یھامر تو نوتلا كسروا هداهمس هزاج ەد

 ندکب كنو دنکیدتشیا ناصع كرىشغ كذاضمراماب RE | نوح یدلرا رابتخا

 ح یسانلتويردارب ناخویبر کنیم ین اصس شو سران ان نام رکقا ی دب راویسدمدآزوایم

 هش رزوا گریشخروفسم هرکصن لک دلی مج ب بؤر دلاق هادرکسهرات 0 راو یارک تلود

 لا مالسنار کسع هرخ الات بو دیار اکنج مطعأبلاوتم هدان ارز نثدیوکزونآ وا بوراووی درب

 ۲ فرعرچواهفار طا هکراز :ا نیکی كمك نیر طر نکا رتوطزومرارفامزونمرافک ںاک

 يتدران |بوتیاندنراتآ | یسولنا ردق كيزوآ واورافک هدا ررق كس ی رکی د بورد هبره
  كرافکر اتاترکشل نکر دیکق رات ك نفت هفارطابو دیآیس رتمیرا هبرعءواپ رل وا هدا

 ناب یرکیزوزکلای رابدلپ ارامورات یرافک بوبارغوا دبا موه نایکب بویق ات هنکنقت
 و بوتو اش یدزل سایت دو ات ذراسو هرع یک هد سر :دقیو بوط

 یدنلوالتق یوکوراتفرکن هک ی دیاراو یر اکرا دمانهدانز ندز,ثكهل ندیعجوب راپ دلوا

 ردبول وازیسا یتسلویسن وق را درس یا و لوتقمیتسوقایز نالوا یرادزسشاب

 گكرادرنم یږیاررقم كمر, وام شورغ كازو یرب رهیدلر دوکه نوب امه باکرربز
 قو یر ندوقویارعشس لقدلوا یهاشداب یارساود قاط ءزوآ وطقم رمو
 یو رفت كردزم لهاکردوب تعفر ی دلو هدو! نهاشسهکردیرسیدلصا تدبردشعو
 ر دق ك بب نوا سیا یرکسعاش ابر دنکسا ی دیار غن كی ح وا یللا هبات درافکر کت ]ن زوا

 لیس> هرم ەر ص یر وزمرا درم یدلو رها طخدلدو یسا او هللق فن ۰ میدیا

 1 یدایررضشورغڭك ەن زهنزخ ودیا قالطا لای ادم قلتسو رغ تل رکلایاخام

 ج



 كنا الفص رک سادت اد كنار دیکس الا ریل دیر یاورظ فید

 دکاخ | زنا ازاغان ب نت زی ونک بو دیآلمصقت رادقمر .یبسهعقو یمآ رها

 یسکب یاکبهنسهام رقما اب ردنسای زاغهکر دل لقت ندنناسلتلنا سما رضاح لعقو

 رد ننی ام دل هل نا دغب هرق هک یی هةل رر تعم مان وقر بولک هنرفس هملافص هعفدو نکا

 بولوا مقاول« ذس ەنس زوقطیرکی یب هنرزوا نایب القص یسیئاثرفس ی دلی ضش
 م دق« ن دنر فس نرزوح وبر دشفل وار کذ یغو دلوارهشهن "هتشکوربسارافکن وزفا ند دح
 هلیساوغا كاب نز مان دنهودیسانا حرعا مالف مات لیططسق نالوا یسهدونو نادغو

 صف ییلاوما كرا شا نال وب هدراب.د لوا هلم او كرا نالوا یلامهدزو ننکب ولوا قاه

 هنلارفهلورارف هی دملاقص بو اکو نلاوماب ور دلا یرعا غوا هیوعلمهنمود بوډا

 قدمابال ءدق لار ل یرادقمكسن اسکس یخ دل واکس ا ابر رکسع نژلوامتا

 نالوا کلم هةل هدرصعلوا نردیرالغواربشن اف نالوا یلمربدم كس رالارق هيل امام

 هکاشساب هر لنکس رزو یسلاو ه را ید ر لوک نوجا دیزک هنملبا مور بووة ینو دلم

 كنو ردفصبراه واسر ندنلبامم براشلا لپوط هيلا قیلجاتمهس د

 یز دهاعم قالفا ونا دغب لکا مالعا هی هملع*هبعبولوا رادر خر دالا نوخیامز۲

 یسکیراکب لبامور بونلوا نوب امه نامرفرآ دصا عانا قمراو هنرزوا هلن ر کسع یو لتلاناو
 رکاسع نانلوا رکذ لقدنل وارما یملوا قلم هملاراشم نپل رکشع نلاما یت

 مزع ب ویا هیبعت نی رکشل بوراو هنامرکقاندنا هبیزوا بوقلاقاش ایر دنکسا هلطا ۱

 راسک اهر افگ هکی دروکب وراو هنیرزوا ننشد ئل اث لزنم ندی امرکقالاکدشنا نمتسو
 ز دنکساراشلو ایم هلبا كنج تالآلمکمو كنفتو بوط وز د چه سرر واط نامجو
 كنج یدربک شتآ هتوراپ نزحم هکنأص یدروا ہرذاک ی دو دنکب و» لاف نارکش)اقسا

 بول وأ مرز نه شاعتهللا لضف هلکمزتسوکمأت مادق ارومان راش نزار

 بولوا وخ خب o AS یلودیرس تاغا شن نالوا الد ءَ دعا رطلاةوق

 ریخت مان ار ندزلیهایسهنسوب یخد هیوعلمیراکد ید هنودنوهش+هلکعدفأرق

 ندعقرا نکات ندکیبیللا بونلواراکتس ید نیطنطسق جرعا لغواو راتفرک هلن

 رارف ندنس هلق هطاغ با لغواهنمودیدن اب ریزوریز راناوسا رال هچت هدارګ لواو نک ۰
 ناول كنو ایاغونو یرآ رمان مال ںااغ وارو صنم هداشاور شنل وا باص رادزد نک تبا
 نزوا كما ریس او لةقیرافکن اوارف بولوآ ل وغشم هیارغازوبم رهن ات یراهتشسا بحاص

 لهادو دح لاصبتسا بو دیا نایصع هنا لا نوهامر«ثخ یس هدو و نا دغی هلالخ لوا

 ییشنافنالوا یلم لجو یرزو یخ د لاعف د لارق هلکع ادا ں نسا نرنلا رقهلنوجمامالسا

 را کش هدانژ نکن شا بولیشوقاکآهلبراقفتمنآدغر ین دزه شخ بوردنوک بش
 ا درو قلرادرس لبا یا هرتسىلس ناز ولا مم هباشاب ردنکسا قعلوا موبسم یراتکرح

 اسم قرصتهو کانی رج وا فسب سیا لوید
 نا وغ وا ل ا٣ یفرصتم یھ اجسنبد و واتساب دجم کای راق هیاهل

۳۳۹ 



۳۳۰ 
 یارک درت ولغوا ی رة كیارکںچو هلبا ناطلسیارکتلودیرداریو یس هغلا ید ناخ

 های تیانعو هاثس نالسو ازوبقارواو هلد رال غوار ودصتمردر وشم هک از رم ر فو

 اشسابر دنکسا بوک نیغ وار ومامهرفسوااعبج هد ارات ات لاحر لاطدارتا بس ٩ ۵ اتسیلوو

 یسارودکتزفزو هر اکیر هلو ط بوک ینوصتو رو تکرح نداو لوصوهنسودروآ

 بوروق نراروباط للح لوا یخ درافکب وشر وک کل زراف رط لوص ید هبصق شاب ردیتکل هل
 شالواش شالوا بور دوکو خن ات 1 US لک هباثسا هر دنکسا یرمخ تلنیراق لوا كنج داما

 : زات دیو طزوب ندفرطره ی UE ورخ ەر ار نا اد یدقحر هک

 ر زقزو يشب لک د لکی ره شود قج هرشطرف اک دابو وات نو و

 ر رنک سا ب ونل وا لاسراورلیاو تب عتج هخر حاتاب رضح هداز لا م هما كال اح ت ببار

 لفرط غاص بودیاز اغا هو وفص بلد ر ۲ یقرهلاحن دع نان وانروسو هناخامط ا

 . زدحانج ەك لننیاغ ك ولنا یس هبولا لیا مور لنناب یتلاواثماد فس وب یسکبرلکب لبآ مور

 یلونکیتواتساب نیسحروک لبن اج ل وص یدایارارق لنکوا هل رکشل ن اطلس یارکتلود

 یاغون ننتیاغوار مار اس لنناب یلاواتماپ دج رشا لب یلاواشماب دج قاسم راس یفرصعم
 كبلق یولوادالو, قرفغتسم هلی راهغل وغوطرا دمانرز و بودیارا رق ازرمرچ اف هلمغام وا

 نوزتسوک هبلغرافک كر لدا كنج هلارافک اسا رضخ هد هخرح لع لوا یدایارارق

 نامه نی زسکلک یدلروس ندریزو یداک یرخ یغودلاف لنجثد ن ایم ااب رمهخ
 ۱ ۱ ةهعلط ب رولاص هنمشد هللا تازغز زود نانلو هتناب نولآهنملا راس اب رج نه اسنرابم

 نویی سیل ندرارا ب وشنیی را ورضخ هیاشاب رضخ بور و تسکشس هنوثو
 رادقمرهد ك رنک نوجکنب رمراویدلروییاتماب ردنکسا هلن رلکدلک ه زور

llaجتنیا نم زراو الاعب توربو باوحیا حافرب یداتساب ل قاسهراس کلا ب  

 و ورا رافک 2 هکیدیاز و ت وتلو e اج املا کک 3 ۳۹

 ادرس لحلواراب و e شعالم لنلکشس یزژوش اا هملغاب  فوقص

 .E es نیسحو بو دیانمعت ج هخر جین اثماب لیس>حروک

  یداشاب دج قاسهراس هح در |یداتساب ردصخ هدرا ید و وران ب وجا یغاراب

 هن رر ناروآ كنج فا وط ندنیفرط بویر ارآ ف صءارماژ اسواشمان د چ رشا هدرا

 هاطاسیا وا روصتقفشس نںنغلزادراک لای ردنکسا الع لواراد داعساب هغ تاق
 هکر هدازهشس نکلزسنل وص نامروقو درن سر تعاجش نادیمرشزس بور دنوکربخ
 را هملکد کرم لنت روضرآ دمود همالسار شل یرا دایلاعمدوحو لسجل وا دا رزکنج
 بودروو ورايا ردراوی رللوق نیل :رازه كاج هاتسداب وماینافع هاکردیاندا *لنسکر م رمعقوب ا

 هل الس نب هجرکا هکراب دروس لاس را باوجاکأ ي ءرادرضح یار لود یدید مابا هراح

 هلل وایرامرکمرادرسو مرک آرزو كننراترضح مالسا هاتمداب :یسودنک اما ید هب ریکنح

۴ 



 ۳۳۱ راتات دنع نترالوارا ارقرو ثداتا نرزکرمراوبطق هکر دکرک ردم النسا

RRندنش ة رط ىس ه)ماعمرامراثیا هلوقموب بود م هر دل ن  

 هلا رات ات هلج ةسدآ ردیآ منم ند هل ین رک ناطاسیارکتلودهرخ الا بولواررکم

 زان ات رکسعیاشرفودع یارکتلود بودیارارق 5 نع یا راد رس هلک عد مر دیا تدواعم

 کد ناف وفص بیت هرات دور بود ر وب یخدازربمرمت اف هلی |یاغونو یدیرو هللا
 فرط هلنرکدشا هرراحم هر ان لاعتساوهلج هیادعا فص هاکشمپ ارمآرب اسواشماد ۳"

 اسا رضخواتاب نیسح بولا نیرادرآ كرابزاغ ج هخرچ بوسبروب م۶ قوج ر ندا دعا
 ̀ علف چر مدنی راکنج بولاق تنير دعا دهام لوا هلیرا غ اهطاحا نامی دمع قاسم راسو
 ثكنفت هدا زواج ندکیب یبا نوا ننراکوا كرات ات رکشل لبا ناطلس یاغلاترایںلوا ناوبح
 رکسعیدرولکمطقیال ی راکت و بوط ید گارافکرای دیآلوغشمهعمردغاب هقدنفزادلآ

 بولا ن درا ثانی عالم ندیاةطاحا یرامج هخرح بوک ی ززا دنا ك نفت قوح قوجرات
 بورح اف پورپ دنصیرافک ك د هنیئولصلا نوب ند د یک تقو کرا دنیا بوش رح هبترموب

 رایدروک ندجاق یرفاک كي .نوا مالک الامهجراو هی هلروطر نب وراقیج هتمالسیزاتساپ

 كتيعالم نالو طو راپ دلوا ل وغشم هسازتحاو طفح ورکه نزار و اطرافکن یبا

 لاکلکنح ل وار شغ بوش ود هفوخ ر شغو ریش افراد دروا نیرانو د عانکوارادرس غا وا

 راتفرک نوعلم مانق توت با کیا هنا د غلبو دیاتف رافم ندروباط ندنفوځ

 ممخ بوادلایز رمشع ندنفوخ بوروکنغودلوا نزولا اونم ود لاحر ناف یدلوا ۱

 رک لع ضعنورع ا هلا نا زعل آ مز الاو یدروتک در دزکادرات ات نالوا زعگدق

 هد رکسع هاتسدأد مر یدنیارارفربشفابلاح ك ارب نکو دلکن اعل 1 ارادرسی دیو

 لیسح سکر چ هلا ازریمرهت اقیدیایدیال اص مفر یخ دز اتق هبدرموب ردقوزیگنج
 یزترهدار رطنوهتعم ضعبو یناغوا ی شا دنر قرة كر 1ا رق دز زکسرر دوکن هرهز اشا

 هل دابمیران هردن لع لوا ل هکر هلروط بوراو هرم كبوص کات ,ME ر

 جارخوهمطع زا لابمههاتسداب ىل تان نادری عاص ریو دیا

 ae ا الم بولکی سا هل همان نههت4یدپعن یلکمرو جابو ۱

 مانتخاورافکترفو بوشاروسهل هلان زامعا وارماریاسو ناطلسیاغلاق ی ملی تروشم ۱

 نشا نه قپرف بولک ازم رەت 8 لح لواككننروكلىمەپ ەلاصماعملطەتازغ تمالصس 5

 تولوالخادهغات واورحا لات ده کنت هوکودازو دورو الدر سولکنم لیښدنام قاملق

 كرز و یا ور دت هیارمآ هلج بو د ك يلع م الس هیاثماب هلا توص عقر نزوایداتعم

 بودبا ماسق رایتخا یل ید شود هزر هنما دنا كنیم ا ندنشبام كنو یدروتواعلتنأب

 رفاکوب ردن :بوقابهرز و ندنا بولاصزا دنا هوکرطن هب یل ار اف یدرون واهن هاوه نم

 قس هک فوض ختم جار خو اوا ا نااار اط کر دا
 نوخر یکر حازر مل ماج یرالدد كرما اف نامه لک ید سش "با بلط ن نهرییاتساب لیسحو

 ردلیبزوتوازب نسشاوار فک بو اط هنلام گر فاکنس ەق ارزول اتنوشخ لاکپولوا



FPFقید یب هک ات م هړو هللا یونان داران بوم هرات  

 .جاقنامههرانوب و دقوب زمقدتسراد هل اتوب مز زر رد رد اکر ابو رانا :ویسلبا ناد د ر نوگاص هشادم

 نیسح یدنکهرشط لر هردرموکپ یکنآ غرب بولار 7 e وس یر:ٌۀزرورو

 هغرزافییا رک قوحو نالواراتفرک امدقم بود ارس وح یل او ض شارعآ ندکیگ یندایساب

 هتسهآ یخد بورشمود هیلرطضا ميظعنیعالم بو راویربخ ك نح هرفاکن دن راز دز

 نا کج بعم نورعم هلک یشایوص 2راه یراودنکب بودلکوب نرادحوق ه دورهک
vkنوخزب لنغلوكارق هک ی در دیک ك ر لب هواحت بوجو وکهادر ری داسا ردنکسار  : 

 یرارداهمرات ات نکرلرروسهبرء لاح یراق دلوایرا رطضا ساعت لوغشمیرارفاکشاعوق :

 ساعت لوغَسم خد بودا كلبا نج وارو دن کم هنغور وق كنآ ی راکش نجوا هل را نک
 رکشل بوروا هات هنیرانآیرلکد شب سد بولاصی دنک جخهنندرک ك رفاکش ابجوق نالوا

 هلتروز تادنکز ۶ - هنزاغوب یگ روث شامجوق لنواق دلواز ت بس !یرغوطهمالساهاک ۱

 هژرحووب نیعالم هیس ارس بورونک تر هبیروسدک خو كامو بوق هر ندبح ود

 كفسپولەا ازجاع ندروبمر ت اقرايدرأو ەنى ابو صەكناڭىد کم ارح لا بودپ افاطتخا

 15 اس عداکطظفح ویدلوط هی بر یراتورد پویا مزح هنمکو زا للغ لوا یاد

 ثاسک الا دجو كنج كنزارا كد هنوکی کیا یمرکب ن دت اق الم ءآ دنیا نزوآ لاونموب انتر وص
 هن ات رب لنراکهلروط بآن وکرب قافت|یدلیلزاک هنیاناجرات ا ضرعتاصوصخ بوملوا
 بونلو لع لوا هلااتأترکشلازوممرعتق نکیا لذکرا دت صلو وعم بور کراغکرآ قمر
 ۱ ۱ 2ا نو زا قازفنایرافکناتنو فهن بوروا نشآ غلا مای

 یدلاقزآنیعالمبولوا ك اله ی درافکر دق كسب یمرکب هل مجووبهرکصن دیلوا *هعقوراپدربو
 نر هدابکراب تل دصق قب لاج هکمکلوصرابدروکیدلوا لص ام باق فعض هرب شناو

 نیر ږ وراپ در کهکنج هلرابر اوس ېولوا اکا ۍ را دال هک یبیوصیرابراوس بوړو نابرق
 بولیب تونغ ینصرف نامه جاوا بی یر
 هدکرعم لواراب در وقرا اتویاغلیوازرمرع او اصوبصخراد للق موش م نفاک ل دف زط ره

 راسا یس هلج ران لو قومسلا ةبقیو ی داسکی راس اع رج كرار تعمر اسو كرش ذا
 زوا چم ندکیب شنا نالوا مج هدرنارغلنرفس لوا هلا تاق تاور هنعنعب ولوا
 دمع طاع چ ینالف ی رلوتروق بولد لبارومع ندو صرف اکیرا دقمزوب ترود یا ندرافک

 هنجو فو هحاس اوزرو مس تالاوناوارف هعتمأر دقوب هلی ارابحوراپ ؛دلوارشجشربتم

 نادغب یدلوا مالسا له ییصتو مانتغارل هسیکلامالمهلارجا ؛یرولفرفاوورانشوجنو
 ارهاظرادرس راب دلق تمذعارا نیل ز اصعب ودیا لتقیوعلمربشغ ید یرادهاعم

 اب دتبا تدوع هنر ادر هد هان كرن ماتو مانتخا لاکرم اهویاغا اف بوتود هی ه رتا

 هزکد آلا هغر دقردق ناپ قرقاشسا .لیلخ نادویقهللاسوبینودرفم تراغبامت ود نتفر
 نونلایسیک یادغب یی هام م هتقرف و حارد هرکص ندق دلغاب یک لنراوابوقمج

 هل رد یس هعلق ادو رفمالن زا ۳ وا هنساهرافکماشخا هلا دا یلالد یواش )ر

 راو



 زاب رلا یراصح هرشط نوک لوا بو دبا موج" نکیا لفاغ یتارادصح رایدراو ی دراو,
 بونلارسارا دقم برای درو شا٥ هرکص ندا تراش بونیلایندهعاق جوک حوا

 مانی ةا ةرطس مع ا وق فک ندمآ یدنلوا عوجرهبناجو رب ماغو اس

 نریلص بول ادم دف ما قلعتمهعانسو دانا نمواع شش رع نده اب واک 9

 _ندنتهڅ یاسا هفرط لوادر نونمر وتكمن نکلی دا مالعان دغودلو |مدقتباث

 ووطاریابوتکم ی ورک تولوا فیرشت الغار رس سوک او
 ەکان وک ب وتکم هي ی دنفا ل ساه یتمضات دارغل شو دانید رف یراساپب هم

 فاکتییهسداهنر ,هنانلوارش درام هکم در دیوک هر هزاتسآی ىلاغزێج زم راكتمدخ مز

 هکهنرات ربضح نا ناذع ناطلس یماشسداب مالسارد هو هشناره ولتمطع واتلود هبلب روس

 مزهکنوجما قو 'وط مح یش راب ون نالوا هدزمارا ردمه اتسداب هوهور و هم هن وآ

 داقتعار هکر رد سر لمس ازو مسن فر ر ندل افزرحر وب مر دست د وتم یهو

 (هورزو یزلزاب لنس هعلق ذر نوا كنہاپو |یمرکب دزومنل ك كدالىم زەونگمو ك ديا :

 بوتکمر دلبب حوا یلالوا یلارقهجو لی یی | یلالوا یلارق راجو لس رب ىلالواىراساج
 نم دولت 1: زواتسان شاق هرف تسدب حا ءَ یدلو !دراو ینسیملا یر :كنبجر لاسو

 سان ۴ ES که وطو ورق E ارادا اا

 نایت تم یو E تب هم و فا نی 0

 لفاعترام احا "یخ دراسامرای تو ط لدب هد ام ضعب نانلواطبض نفر ط وا بوسرولاځ

 یرابکب رکی یلخ شبح شرر ENA رقهنیدم بو ییا

 سرلشکر ا E OE اناا هدا توملپا لتقی اما دو 4

 یدزلورسددت : نسج نبا ی راتلوا لاخ دا هتعاطا هد القو رے ساد ج تۇل |

 نو رم EN ںماا میافو بیارغ هبنطتطسق عاخدابعا فلاونتهنس ماقو

 تدار شد فور جک هز وکی نوا دیس هرغلو الا میر ؟لنسأتشم

 قجا لع یرادقمریغص رمو لنسانر وا یدنفا قابول ل اب ودرسارص
 هلا یار پیارسیدیایرب نوا كنيس هکینوک ی دی نوا كروب زم هام یدباسااق
 هداس .هنسویف حر ؟ن دعغ اب صاغ و هلوبناتسا ند هطلغ بولواز و هلجج یسارارادکسا

 هوم رس و ارم ندببسلواا ری تبو ران یکن اودی ووا

Maند رشت هلنلاس ا و قله ینوایقوت نر  

 ندرادکسا ناسمزلوا یتحردروطسم لس, انج جرات و هانراحر ات هر هكى غو هدلواعفاو

 اطفل كز اتش تدشیبیلح یمناهر رازاب کو دکر ات ند هفک بوب هبرع هلوبناتسا

 یدکوط زکد قآ هدزونوا كيب نادکسایدلوا لو ع یدیدلهجووب نخگرات انعمو
 شان لع مطعارپزواساپ لع تاقوزادعباشاپ نیسح ترا زوو نیئو-رفس یابم

err 



 نس هغ اط قازق همراهی سرابره بو دا كی ر هن رقس هلو .بیغرهبازغ هام داب ۵ ۳ ۳
 نترك ں لارض ر عہد ر دیا راس هو تراغیدالب نالوا للحاوس بور دوکه کد هرق

 رفس هښرزوا هل نوچ ادابع نما ل ومصح ودا هج مار مءایحآ ضح بوک نوپظییاشداب
 ۱ ٩ درس یا مارپ یاعت هل نوعب بوملروکلوقعم قدنل وار وا شم اب شاار
 عوجر ندنراتع زرابذلباو رس هنعنم در کوم ام کرک لوصح هل م اںفا كرادتقالایوق

 2 :رقس لة ںلواررقم یرات یز عو تکرح تا لاب هاو خر ۂطلا لسو ورفسلا بويمروس

 هکی ںلر دیوکه عاط مر مادار هسرح كلامو یدتارو دص نامرف هښراضحا تاهم بون لوا

 نوش روک ی رفس ترخآن کیا نزوا کرا دت رفس باہسااتساب لعراهاک هنلودردهدراپ لوا
 ناوولنشد نوا گر حالم :بولوا دتشم هزائم ا: ةارصح ضرم نال وا یس هی دق* دوح راع

 ناک اکخدر ویزمیدلرب و هیاشساب نیس> رز ون اقح ندقلمتسا یک Ek هرم بو هدأ

 نوح ناخ له هداز مس تداهشس یدلقل !اتقو برج نابس |لدمکتو لاععتم ِ |هرفس مزاوأ

 یاب علص ال رک ونص ی دلواررقمیراتیزع هرفس تا زلاب كرار ضح هانبلاع هات داپ
 ی me راکت ادا ارم و )وا هلاز | نوچ ا هنتف هخدغد عقد ناخ دم هدازهنس

 ههانکب هداز هش لوا نکبا یراردارب یدنکیرابر من باتج هو یوتفو دز دال
 لیابنلا فطار ناخدهر ورم نکلرادلیا قلرا دغهکمار دهه قحانیومعآ حر

 رغ هکمر ی اجر هکس نده الا نامع قدم وآ موج ھ هنلتفیدیالت اسلا ءرک " هدازٌس

 میدن هیلوادنمر یخ دنس هسیا ك دی مور هچتن رم ر٤ شیواواد داب ر ثلرلهدو

 کودتا هلا نو باقر ۳ دا او نوردزوس لس اب تفولوا شاوادءمش تب تودیع مالک ۱

TEیراردر و ده "هدار شنریشم > او وظ یازاحم كلم نام بول رق  

 ۲ اناس ما ايس ن ءهنلازواحر در وبقمو نوف دم نجوا یغایا ل جا ناطاس

 1 قاط نودرکقأت وا یہا ناسین هام کوکی تدب كن هرخالا یذاج نیو و> "هو رغد ناس

 رابث بکوکن یدهاحم یتدیلودنکهرکص ندنوکزوقط بولپروق هتسار اع ةمایدواد
 کس ندقرطره ناب دلی لوز هغاتوا هلن | لالحاو تلودو لوئ#ندن دا از :اتساهلا

 هنطاسلارا دا بشماپ دج رب رای لوا قالم هنو امه یودر وا بواک ج وف حوفر ؛ارفظ
 ةولصو نو سکه ولصنوکیع زوقط یبرکی كني رخ الایذاج ب ولواوم ام هل يس هطفاحم

 "لس نول وآدودعم ندناسح ماب | كد هن کج اقرب هرکصو ی

 شمانلوازب واعست كم ۱ عورشمناکر هلوا فوسک جی سهل وک راس

 بسانمانوتلوا هجوت أدم هوطعرف رغسو هد وب ولبحوکن دنازتمآ زمان ثناندواد هلا تام : نکیا

 هلورصح هان وب هد رفسو لداتساهچت هاتفو لو كج رب رحأ ۳۹ E نکلی دیا

 هرهنردآ نوک ۳ نوا كبجر هامهللا دن اعلاو را شب وس تالک هد ریلکشم یک

 ۱ کیدلوادراو نأبرجاضق نامر هد هنردان راکه دای یناسو ناب ی چ کپ ن زخم |یدناوا لوز

 هبحوم ر را هملپآ زه ضرءبوت [كنفتبودیا عضون اسد هنادنمرپ نا رعنا هرمز

 فص دم رک نوکرد راناشن هنساق هتوا كنك یلاعرما

E. 



 واتسزاو بواپروراهبطع هالتدیا ثیاصارابدتبا ادص رپ یلف" هبق ندکنفت هلواو
 راپ دلآراش شڪ بوروارانا شن هللا بوک هعلق بوط درام و ط عال ذکی دنلوا
 یال آیلوق ماشهرکصن دق دل وا تفتلم بو ږی رنه ضرع نوک هنلاع ےل ذکنابج ہبح

 بونلواا دن ك نزد لان سدر وکه نوط لنهسیمرکن كر و رم هام راب دلوا لخاد بو اک یال 1 ۱

 تیزعهنفرط یل وبن اب نوک قلا مرکب بوجوکم دقم هپ هنر دا یرچ کب ت درود رک
 راتات نلزنم لوا یدلراو هب یل و بناها ن یارو وا هدر توردبولوا ناراب مطع رب یدنلوآ

 كراغكرایدروتک لدرب ب ولک ی ربخ کودنک بقا ات ضح ناشی نت رکسه

 3ای دنا بلط هر ذو هفولع بوراو هنس ور ة ار ایه اس لنز کس یمرگبیدلروس نتنعچ

 بولوا مج هنتلیروس نس هقیش قازق ناب شفا نابعش "هرغیلویخاردقازقءالبتسآ

 لا دراو یربخ یرلک دنا تراغو قارحا یس هلکسا بوراوهترزوا یو حا
 یدلوا فلت ناویح دن بولیکج تجز يطعهلذلوا ناتو بعص بولیشمآناقلابلنشو 1

 اب ی و ی هاش اقناس

 دیارروکیم دخ ل وار مش قحا وا ناوتازرا هود نالوا سنکیناطوا ناو رفا سی ږی
 هلکید کمک اشساپ هلا دبع کیی كبت الساتساب کیاح فاجزا لد ندمآ
 یلادراراب ی دلوا ی ییا شار دنوکا لحرس نوا قلواربخ ندراوطاو عاضواك هلام نقم

 ندنمسدلاوحا اعلام هاش دار وک یک عرطس كابس یںلرا لاس راهبوامهیود راودخا ۱

 كاتس همای رزقا هني ال وهل دکب دل ر دن وکر ما ههبلا یمومرارکتهرکب راصت دق دل رادهخ ۱

 رفاک تزو د بود دیا راغلامر اھک ی رشا دةم ہک نشم ر رو ط یس راد كمط ارز زو انزوّمط

 یدلروایو :كایدرودنواکهمالسا یربیدل وار هطم هز اغتلا بوز وتکی شکر هلنا ۱

 ا دلوا یروباط مظع هدر ج وا گرافکب واک لد حوا ندنفرطرغت ات نربیمرکو
 یاسا نالوارسج لغ كنسیکی مرکب نامت چت اسید مالسا اتم داب ندا ماتا
 دشآتماو | لنا هجلوا مام ake ی دنا لو الت اک نوط بول راو
 "هنیزخ بوروطوا لنت هایم اع هاشسد اب كنویامه غاطوا بوقبح یششخد] اوقلنسیتلا

 یدبیرکب كا نړول ناو د بابراوارزو بوارروقرانامس اس لنمکوا هرماق

 روضحیول آهن ارکیپ هج بج ومرتفد بواکه مرفت هط واره عاج یرهکب وک ت بشل

 كول لا نزوا بول وب یخ د لنوک شب ٹرود بولوا مات لئوکت رو درای دکر و رر ن ںی ونام
 واکنتو یدرتسوک الآن واک یسک رلکت یلوطان النزکسیهرکب دیدلر و هتیایهابس

 نودرکق اط واهرکبصن دک لک ب وچ یا هتوا هعفد یکیارب بون هنس هقبشدار غرب
 یدرار یارارق هدرکسع بلق هک و مار لنآهدززو دیوکب ولب روق نیکو ارس یر ك قاط
 نزواانمر تر شار وق انچ او الاب رصق رب ںزوا هپد عفاو انسبلاوح كور امه زتج لوا
 یزوا هدانتاوب یزوارمردقارق ما زاید رازولوازادیارطن هبناجره یک نوکنب وروطوآ

 ناپ زکس نوا ن دنرا هقبثس یس هرفکی ازق بوک م دآ ن دنف ر طاثساپ نیس > یسیکب رپ
 دای دشر,|بونب هل هقبش یرکسع یزوا كنراک د اکب وقیچ هاف یفارطا یزواهقیشم
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 یراسبوت اب یرب آرا هقمسراپ دلکبلاغ مالسالها یلاعتهللا نود بولوا لات ع ۳۳۹

 هرغیدنلوا لتقل امھروضح ەل ۱ ثیوقعماونا !بوابردیوک رفاک لنزرفن نوا ۳

 هلروط لنزکس یرکب شن ابعتس هب ارکسع كيب قرق لغوا لارق بولک, لدرب لناضمر

 ردشهروقرواط لنت لد رکسع ید نکو ی دن قم نا دغب بوک هفر طور یوص

 .لیامور هلغثلوا نامرف كمر ؟سع بونلوا ماغ مامتارسح نوک حب وا یدربو رمخ ولد

 حوصنواساب ن "یب کرک, یلوطاناو یدک با یالآادتا اسا ر ضسو اک کر

 لاک ک بورتسوک الا یی هفروارامط یلغوا اتسا SS اپ

 . زونهیسلاوبلخ ارز یدنلوا ناسحا یلیکدراکب بلح هلغلوا یراب رهشم "ایدنسب
 وار دیوقهنسار 2<نآدغب وٹس را باوک و رک ور زکه لدار سعید زاس اپ راسو ی ںیا یش مالک

TTهدزکد هرقنولک اتساب نادوہق هلن اعود نوک ین غار اما  

 بودب قرف هلا نعالم لأ وا لنجا یی قس ناپ شب واوا ق الم هسرا هقش قارق

 هلب [مویتسد فرتم بودی نزردو سیا یرفآکانزردقزویکیا بولا یس نابرکس نوا

 ی ۳ ود رکصددق دنلوا تباعرا هلا تعلخ تق ربا ناک اک هول ایه 7 روصخب واوا ف ریسه

 واقعا هنیراسهار هناسرزو هبجادروجز کس نوا ندنرابجاروجیر چکی نالوا لیعتم هنوامه
 بوروآ هژدا قوا تا نلاابراودنک ینمحاف رب تلرراقا ارد بودا کاش زین یدلرودمک

 کا كاله بور دتنکح هلءف ځد یمچاقر زایدتل ناب هب هغردق هلغلوادترم یو

 نادوبف لن کسیدنلوا لتق هلا با ذم دنسا بولب ییا یمکوهلاکدج یهکی ن دیرایقاب
 uh هدرا رشساب بوقہح هرکص:دتبحاصم زارو توعد هنوپامهروضحاتساپ

 ۹۷ :اتارلد دلکودهیوص ران الوا لنا بواپرود قاف هاك ان انسارا نیز ىر وك

 یروراپ,دنوط یادومق بوغار هبوص نا دنکبونلوب یرانالغوا یمګر هت ج اقرب لل
 یر غړ بو دیکراتسد یوا, قدنتسان تناتساب زاد هدرونک هنت ا ززابنوط گر هکح ی یر

 مزاوار ادقمل اهزابرهسیحماس ارد ناهجهاتسداد رئ 2 یدلوا نیز مدا 1 حواو یدنب هغداق

 زاشاوارکربت هیتر مر هغنللوق حالسیدب ایا لاغتسا هلاتقو برح تلآن دداهجو اره
 هکر رلرا بات زودلدرهنرب هدرو رم 1 یدپا نشان روك وشال یک رنا هکر دیا

 انیهفصرب هلو یدلپارارث هدرب یرا دقم هوطخ ترودهتواندنآ نوک یورو

 یسانبدیدجراصخر لب اسیا نرگس كناضمرو یدلکبد هناشندو# رمرم بونلوا
 سانمو هنرانک هنوطربم بودیا مج راس دنمملاا یف تلود نابعا هلغفلوا نادر
 . هتسارکو شا طو جرکهفانک او فر طاراب شا ترشامم هنسان لیصح نصحر للغ

 س راس نغاجالوا هرزوآ از یورو للف ك ارور ەر اصح هاا le هاتسدایویدنکراملح نو

 تام بوابروطو نوکرکس نوا لنس ایر وکرسجزاروصنمرکسع ندرکرومعراپ دن
 هوا كن هنوطربم بوامجوک ند یی ابا ینوک نوا كن اضمر کدر | همانتخارفص

 ۱ یاکد هفک هلن یکی نواراپدتیال و ار هی وکی کب وکی ربغصرسج مگ او انس

 نەز بوک شاپ ها سا لنز هدایز ندرفاکرومحوا یتبدلا بوزوبیغ !زفاقراس یسکی

 ۱ ۲ گلم هدانز



 ۳ ون ب حفر بونلوا م هاست نب راهطوایزچکب ید یزایقاب یدلر وا یزلنوب وب لس هدایز
 ۳ ندناخر ار ال نح وا نوا كناضمر 8 رفاحر«خیدلواقرغ هم دمر میتوان هرکصتدن وک

 وما بوک يوا غزوا توک ا اتز ںق كب نواهرکصتدنب .دوبع ضرع بواکه مان
 بیزفزواطدوخا رو دفنا كلکی هپ ودرواغاباوج نشم دل نغو دلو زظ ان هر قلا لیاچ

 اسار لاسحیساکیر کی ی زوآ لننسلا نوایدنلو او در دبسنآ ت اق الم ی هدر

 اسا زو الد ندمآیدقج هفولعن روک ئر اوی دنلو وا لق بولکر فاک لنزرفن نوا ندنفرط ۱

 یکن رلکد رکد راند i ی نارانات لنسیمرکبكت اضمز قالفارکسمو

 ىلا ىب نالفادبقعی دپا یللو و لمس وات 1 رنک ی رتسوک ال 1اک اا :روالد

 راسفتسا بوک لد ید دارب لندرود رب یدزتسوکیال پول رفاکل سر دق كيب

 كنق كيب شفلا ئالاي وروقراس زتمور هییاط ننک وا هلو ماندینوحرافک ه5دنلوا

 :هنرزوآ یزوا بونلوازارفا قازفرا دقمرب و ردنزوآ كم را یخ د ل غوأ نارق بو ںلوط زا دنا
 نا دما مازا یدلردنوک هبناجلوا هلا رکسعرا دقمراشاب یک چا ھلکی در نشلردنیک

 هنلارقهلةرفخراس اع بواکر اب وتکم ندروناغ نلت یک اچ لدرا ہداساوپ نات كنجردهچگ

 ندعاق : نسجت یو شن ر | ن دن درا لقدملاربخ بوردیوکرافکرا قمر نوعا مدراب

 ؤاق اس نانلوارکد ی «رامدآش ایا ضرعو دی دلر دنوکراتساد و واقع نال ایلاحمدروک

 یظع للا سو ناترویزمردپ لب و رای دلیاراسنوکین لت یاب بوروتکیراتمازو
 یدلپا هرصاح بوراو هم رزوآ نوزو ول !یالسا لها و دحرم نقل مار کسم 1

 ولید, زایدقاب بودیا نق [هفارطارکسع نالوا ننابو یدکودبور وقراپوطو
 ناب لیرکب وا تبولوابلاغ نا رای تب ثلنج مطع بولکب یروناظ هەن رزوا 9و

 یرکشعراج كفارطا لواو لغوا ن اک ی دز دنوک هن دحر سہ ڑ ذاق یک لوزا فب کروب

 41 ورلیدتنا تراشغ یصوم قوح د فرا هبرق هچ *وتاو نک بوتودهیودنک هلچج

 0 ویا تراغ هلنناب تسوا كم بول 1 يانشدما قوف رایدروا نوا رله نی واکس للامم

 نشاروک لوقعم كن نافکردرا انیکش ثلامدقم نقایارب ناخ نادين شا رای دنود

 هنمقا ی وک كس از ربمیریز و كناخ ینا بولوا دع نا رم مان ی زق ن مرک یدیا

 همان هلا تزاحاو تعلخهلب ا كمش ود قفاومهنوب امه دارم یدارم كناخیدتسا نذا

 لایدزتتسوک یال اوکو ند نادغب ویر لک یلکد هرتساسو هحسحاو یدلر ی وک
 یدلاف ینصن كن رب »لو زن هل زنم مان تشذا ده ینوک یعتلا تللاوقس ناب رجب” دلفو

 ی للروک ندب نویامهروضحررب رر ؛بولیر وماعت |شورغرشەراب هلغلوا میاد سز وس ود

 نا دغب ۳۳ هدو ولید یدلوا رغم ی را ن طاح تب واطداض ام واند هلو ۳

 لابی و ی ر امذراضح او هلنوهمعت گرا سسحو اربع عمو رم یکی

 یدلرو هنافنسایرب بونلو سبح قجلو ماش یکیدردنوکدا دما هنفرط بول و

 ارق بواکمدآ ندن اضراتات نلرم ماب اجوقلنزکس الاون یارفر واطردران ات تر

 یزارب بودیا نویرکسعران اب نکو اپ بولکورقانوق ییا وک یو



 4 هنادبم یسوانا بو رپ وخروباط لنومأمرب فالقبونلواتراغیژهبرعو لوئقم + 9

 ۱ جاف بور ورهخوید یدنلوا لتق قارقر دق ك لق دلوا كن مط نوکل وا بوقبج

 ` کیبنیدیاواشاپ نسح لناجمبلراو اسابیاغون هلی ماشرکسع هلکع | بلط بوط
 " گوسوراپ دلاربخ یرارفاک قأرف نکدهب هحراو توپ ی دز کیوک ها بوظ ناپ شییرگب

  نکیارولکب ودیاامغبو تراغ هربزرادقمر ندنا دعبرفاکر دقزووزاب ںایارارف ن وناظ
 ۰ یدردنوک هنو امه روضح بودا شاب یتسیقابو لدشقلا بوراوهنراززوااشاب یکی اخ
 .نکودنک هنراغ نآدغد رافکردق كسب شم ںقا ندب ول راغو نا نمد كنخرد راغک مارا

 یسهدووق القاواتسابنیسجرم |رحو یرلک, قاس جاقرب لاذل فی ںیشما مالعا هدو و

 ۱ بولوا میطع كنج لک شا بوراو ییا یشلردوک الملل | فضرصر هل ارکسغ لد

 یتوب نوا كلاوثس یدنلوا ضرعرللدو واتسابنانلا بوک ندجاق ی راک اراد دزو یرافغک

 | كىتى امزاغ مقاو لنجما نیکنسراسهکرب ںزوا لوب و لوزن هبیداو نالوا كنج لواوک
 رکسع ناکهنیراززوا بو ییارارق هرگارویزمراغ ها كنت رفاکر دق ن اسقط هلغلواراتو
 :هکی داارما وروق ران اب هب اس پولک ه نب رزواراغ ل اخ رد هاتسداب هغ ساب هرازراکو كانها

 . لتق رانکهرشط بول واهلا وح ناخد هنا شتاو توراب هقیقا فرا یا نبخ دت ںاغرد
 - هدراز هشيم مقا وهدرانکه نوا ندنور ر قازق ردقزومکیاهدر وزملرنمو یدنلوا

 كنحكدةماشخاب و واذلا وحس 7 رز هلا ت وظاتاپیکیجاخ ندفر طو هلک ا نیطک

 . هی هم هت وا یزانابکس ید زاز6 كقت و تیوط بونلس ارا راز هشیمرامکر کل یدایا

 + لدو شاب بوروقواناب هباس هدرر فرشه نو زمر ها داراب ربا موج بو اورایدروک
 هلکیش یکی لوا لوغشم هکنج بوک وتمر اس اپ نیسح یدراردیآ معنا هرانزونک
 . اشا یوابرووراتوب کوابر بولوا كولب یکیا انساننارف پورغ بورك از هشیبرافک
 نار وکی ابا نوا بولپ چوکی سرای دنلوآ ل تق یسقاب بولر وق یزارب نکردباراوه
 . ولد قازق زو وا ید نداشساپ نیسحویذلکش از ویکبا ورف کلنز زویکیا ندنفرط
 هاتسهوکر عقاو لنبرق نوح لةش نوا كلاوشس نئوحمرکسع ندمسزیدلکژهلکرفاو
 یرواط هلند هعاق یدیاراو هقناررپ لنسوتم راقو یر وک نبذ هعاق یدنلوالورت

 بوسسرکن وا طزونه نازقیدبایشاروق یروباطقازق لنرزوا یلووطرب لتناب لاو
 نوباط هللا كنج بول موجه هنرزوا یلوق ماتم لاا یف نيعنلوب هدراسیکانلوارکد
 روتر وکرواط ن: راقاتوا بوقلاق ندروزملرنم هدرهظ تقوهاشداپ یدیارا شم رونس
 یللاقرق بو دبا كنج مطع نوکلوارایج هخر چ وای لوا بقرتم هکنج بور دروق هدو
 كنح لیخ بوکودیرکسع هدا رافکوسراف هماشخانوکلوا رای ںلا لدو شار ںق

 واقرب و رافاتس نزوارا هبرعرافکو رایدنلوا شزاون بروتکر لدو شاب راروالد یدل

 بواک ن احیا رکثلبناج هدروبزم لرم ناخن دمآ ایا سایقرکسعرانروک کب نیا یش مزاد
 ولعب یذیا ششودهفوخزاپ بولا نشکرث ندنلب ارزو هلکدربک نو امخاتوا
 . «فرتس تونلوا ناسحا تاولرک امصرمرو كروكرومس رول عضرمرو شکر عصرم

 یسوهیسد



 ۲ اار 9 لج ی دنکهنسودرآ هر کیم نقلل وا فرشم لبا یهاشسدادسویتسد

 روا هرصاح یدلوا تاق الم بوریکه ن وب امهر وضح یخ د هعفد تزود حوا هرکص نړ ۹

 نورو نوباطیرافک ند نثلذح و لورن هدر برق نو اط لوک ین نوا كلاود
 نامرق لعد یو طانا وراف + هډ جد یسک رلکد رکد راد هانراک لر وطربنو رای دخآ فادبم

 نلحو ماع وراف و ن ندر رانا رکسعبلق و هایم هلن را افقو یرھکی لعت ساویسو

 نارا نر اک امر وا هروآ ید یبقالفا هوان دولنا ب اک وهقرفتمویرارکملو

 لفرط بوشیرب!ماشحا راپرشاكنهآ هکنج هلقننامر وا ت ولر دف صر داو
 یهشبمدآ یخ هلی كنفتو بوط ندو رجا بو امقیچ هرشط قوکوبرافکو یدلرا
 برحو سرم یدال وادم ب ؤا روا هلا نور ۈق ندنزغا نسیکیراکب هنسوت ناب تیا

 یرچکپ بولپروق راپ وط اج اب ب ؤایجآ رازراک نادیم وردک نسب دب نوا گللاوتم
 راکذخ لنبحلوایدٌسللا زا وقمح بوشراق هش رب یر درافکی در کک هنس رتم

 راب دروټکل د ترود هکر کس رو الد ی در دیار ۳ راک تلهاشمبوروق نویامه رتحهدزارفرب ۰

 هنر ارا وط قاب راپ نودو رک ی درکسعوهنفرط قات وا رودنکبونلولر طناب
 راغک لژراق دلوازدمک ندا نرسرتم راب رب ؛ بوریا ماشخا نیر ز وا كل وتک

 یکی ءندودروآرایدر وس ریکرابوتآ لبخ بودیاواغ دن رز واب وقمع ندر واط

 نکل رایدشیا ثادحا یخ دز وباطرب هلکناو را در و وک ی راتبس بونود هلکمش را

 ندروباطیرافکپ ور, و قماڅ نک ر دیا لاق بو شیر ا هج دقم قلخ كوب نيج لوا

 یار یالآ حواو لدو نشا ږدقوب بوربق قازقز و زکس ید ب واود عی زا درا
 را وز £ لات اغرب ندلوپورافوب هدر وب رم مون و راپدلپا رارفن و اط یبیفا اب وایرلا

 لمانس هلبا اتاپ نیسج ماو زو تاک لا موجه ن دنر واط راسنکاخر راقک کوز وتک
 کټ رم ,ینالغوا چار, يلناتبادررو الد هدانناوپ و رايدر وک نذیاق ن رثکا بوشیرپا

 لنز زوا یلروبظ پوایزابیدک ندرس هلنزوقط نوا تللاوش یدخاف هزفاکبولوا

 یر و لوا یسهدوب و قالفا یدنلوانامرف یباتبیروک
 اره یر نوک رب یر د كلا یو وب جم رکسع م وجه یلنلوا 3

 0 روب هک واراکی راکت و قلوارادافف هپ ٰئرچکپ قارب یار نا نزلوا نف

 موجههنرز وارو اط يوبر ,RE یدک ندرسر دقكيب مد

 ناپ وط ابلاوتمندنبفرطبولوب لاعنلال اتقو برح ربان هنرانقو هلم وا زایی
 ان را وصح هلب| نشت هرس رافکروباط بوشیروطهکنح هج سرا بو رغ تو بولت[
 .هباشخآ بوی ترغم السا تازف هرخالابی ییا لک د نکن كيرو هل جور نادنخو لو
 تار روپا طی دیا لباقمهراناوافکن اک هدا دما نده راپدروب ن دنلوق لایا مور پس رق

 یبا قازیبزوتو | ز ولقثس ناب یکبا نوا ر اتد وبفرفاکز وب جاق رب پو درا طض نسهیپات
 انت ناریتس یلحم لوا نکل زا درونک بول ارفاک لنز رفاو ندهلو هچک قایم ك ومب

 ,یسووف يناتشا كروب طوی در رکسوتوربکب ویب رو رافکن یکم .لاغتسا هعیانغلام



Pp قیاوعلا بس نکیا ننرژ وا تمگید قآ رم تو لا شور و ید شرع ندنفرط 

 E در ناب نوک دق حس ںوشدر اماشخاهلکمار و رم نامز

 زمهلج هسلف اهعانخ لامنونلوا مادقا هکنچ چ درا دقمررک الق دنلواراسفتس للاوحأ
 ی دلوارا یارب شمس 'همعطرفاکر قك کنج و راد دیدیدپاررقمرارف رفبوغآر یر واط
 نص بو ایت دروباطرب لصتماکا ر احان هلککو د یروباط بوط بوی مرت سوک شاب سر |

 ۰ اا شعب هکر والد یازرمرعافآ ندنرلازومران ات | زهر اقییزواثلاب اهبح,راپ دا

 ۰ ولنقا ورچا یږلراو راتات ككيب حاقو لنرزواهدرفسوت یدیشفلوا رکذیس هژاعریعُ
 ' ك OMe یلدا ید شجن ارس یو درا هبا راشاو ما تخ لام بنیا
 0 1ا2 ںی نا تب رشبیاضتقم یدبا شارو ناحصسخد هنسدمدآ نورد

 توعد هنو امهروضح لقدلوا فقاویرات رضح راکنخ یبباهزوا افحاع و هلقلوا

 یدتکهننقآ نافکر اید نوک, یب وص یلروط یببث ریاوابدر وی ناسحا قتلابا یزواو
 للا وتس ن اث شر برای دسک ی برلا وب هربخذ كرافک بور وس یشاوموربسا رقاو
 هنفرظروباطرا وشوه دانی, رکسع هل تونلوا اد شوره ورکلئسکیا ییکب

 بوک رو 2 زوکن درافکنتا کت یدنلومادقاو موجه رمضعلا دعای لواذص رتم بوراو

 ٠ علا وتلا شم درول یدلوا دیفمیدرردیودورکیرکسع ك نفتو بوط هچکد و 11

 نایدوروت حوف جود و لقںتلوا ن امرف نشیوزود نوباط ننلوقوراق نوزمک در اک

 "ندزانآ سا وسو ناشرقو یل وطاب ےب ءر انکیلز ونط هل رکسع یابی لا و رکیراب د دالوا

 ىزکشعاق رەتموبلحوماتموراتوب ندزلنا راد دافق ینلخ ك یاب راد راو یر کپ وران

 ی نرگتسهزار هلغلوفقاو هموج+زدوراف زافکبو ءا زردی ون اجرا اپ :«کدقالفاو

 اشا نکر دبا كنج بوزمک هنادمم نازرا ده لاو هوا یا شی وفهف رطلوا

 هد رصع تقوویدل وا اف مطع بورا وورلپا لیخ بوی روت قارب ندنلوق ات اروالد

 ندنف رظهتوا ك وصزلب دنا كنج لیخ بویر و ھا ؛ یغامد كر کو : گرا دعا سو هاص

 بوشیزاماتشخا یدلوار ذب ت ب بوت "آر اب وطرب یخداساب لعیاغوط

 : ەنىرزۈا هجاق ازرسرپ نادنفرطنانرافک روا ا5ا ندرک تر اغرلب , لک ندا بوئود

 قا رطالرافک یدروتکر عسارفاو هر هدرا بوصاب یس هبرع + وخذ ببرق هز وب بوراو
 هد شابارارف ندقلحآ لا دو یدلپاراک هم رانا قلی هلکزسک, یرللوب بونلواهطاخا
 یدامادیدنفا | تماقتساو لو زعمیساغای کب كنشد یر تلاوت ی دی الرو

 یرکب تللاوتماتساب ده شاف هرق تدهس ومب دار شرون یدږلوا یسافایرچکباغا له

 قو, اید وقلباقمن واطبولکاتساب و هرو و یسک راک ن دوب اسد لی

 اتال نو نامرف توو دشمن نفر واط یر ایدی ببیند کب
 7 قیغنلوا نامرف كءروب ةياتماب دج شافهرف ندنلوق لبا مور نکیا للاعتتا لاتف شت

 , ی رامدآ دابا ما دفا یلک بو مک نوباط نکر دہ ا كن بویر و, نادل وق ورانو,
 + یس بولبروا هبا كنغت ندنس نیس ندر, ییانکیا لند دص خف بوکید قاری



 یه یهر افک ب ولود رکسهرثاسرایدزاقبج هل بجو ڪک ب ولآ نم دسج یابی دلو|
 هد پشم لس هرکصندنوب یدزود هنغاتوا هليا لالمو نزح لاک ید راک نخ راپدرغام

 نکردبارا ارف بوقمحر فاکزارپوراب » یلامعب یتس هرهخذ بودی موبمه هم رزوا نا درسرافک ۱

ادمأر واطو رابدرق ةنسهلج هلغلو هد هقب وترافازرعم رت تو اتم نسح کرج
 هند

 رایدرف نرادقمرب ب واب هل رابز راغ راک هرم اه نکرولکهبا هب رعزوبرهاک دق كم

 یدب نیک باطدا دماو بوط نوجا تف بو رکو هقنل رب برق هلح لوا رافک ق

 ترازوواتسا نیس> لرع یدلر دزوک اشا کیچامویلوق ماشواشم اب زوسح لباب نا

 ردآمربز رو هکتار دم شا هرق موقرمدبهتس هکرازا نان رات هدا نخ ا اسا روالد

 قانبولک یو دزوآردامزثانج ناوله, ندیاخد هلیقرط سیکنسماق جاووانوتو

 ا

o e 

 ههبس هنساک ںدص هسرولاق قادر کا لکدروک اشساپ نیسح نتعاجشو مانو ن تماشو لةم

 هدک د رد بو دیار و امهشدر و و هحوس SE رزاب س لوا وب در دقه

 بودیآ كلدرم ید ل وابو هن ,زغا رس 1 ۲ Llaé بوبمردنوک رشات نقم

 لیسح علوا فار زواهح وو یراهطتسا وتش امالا رکشلینلوا دیوشسلعد

 اسا فسویورادزتفداشاب قابو :عارز واتس :زوالدیسل او هرکی ابد پولوالوزعماتب

 ِ E لق دراوهکعوال ]سا د قابیدلوارکیرایداتساب ر ناعاسو مور شرا

 توعد هنوب امهر وضح اشساپ لیس> وکی و اراش مر ویب ورد ز رظتنماکسر در آر نوآ

 هرکسع نالوا لنفر ط هت وا ثلنوص یلر وط هلا هبنات تر ازو و تعلخ تاق کیا بونلوا ۱

 ندنرادراراتات ا بوقمح هرز وا ینالغوا تآرفاکر دقزومشب هداشاوب توام ریه ,

 از ودروآ رفاکردق كب ترود هلد یلالد هلوک دنر مرو رای دتا لدک نر دق ییکی بوش

 یب هبرصیق لکدیروبهنبر ز وآ یرکس ع ساو یسو نامرق بودی ا موجه ۳ 8
ت و یسکی رلکب نامرقو یدلوا دیش بولو لفاغ تلوا

 لبا مور بودیا تراغ غا

 هنشكعلعملا یذرافکن وحش راپ دتکهنرارواط بونود هل مغلوب لفاغرات اراپدلکهنلوه

 كر رباط ید ا رو 3 -بوط ردقزوت و !بوک هفرط هتوااشسا  لیسح ب ولوا مات یریک ۱

 یرویبط نالو انن راک وص یلروطرافکفوکی تلای نشا ترشابمهککودی سو رگ|

 نیسحرزوینوکیم ديراب دا تم نیو یک هلن قلنام 8 وغار

 كنساقهتوا كنىلروطاشان لع ی اغوط لوز عم ندم ور فراوان نیس چرن کرج واشساب

 تشیع ؟ںولک ن دنفر ط یغاسا كلر ن بوقمحفاکردقز و را E نایانزوا ا

 کب ریل وو دیهتساتسات : لع چاغوط بولو ا كنج مع تعاس جوا بو دبا نوش لت عاس

 نیسح رای رلارفاک لنز حاقرو ناقنو لبط جاقر بو شن نولسم تازغیدلواحورجم

 ر رض هلغثلو كنرزوا ىر وكى ەد يوق الفا ى دلپارارفهل وا بوب ەرەك ۳ ؛یللوح یاتناب

 راوسو اهدا . بونلوا نامرفشرو رارکت ننزطس كنلعقلا ى ذ ماش شرءی ا

 هلباراکنج متع ندنذرط نانو ندناوق لیا موررایدروط »هرس بوراوو ت راترواط :

جکب موج لبح نایرایدراقیج رفاکلنز ندنچا بولواس سرف یف كنا یییواط
 یر

۳ ۱ 



  FPFرابدیک كول نوک ایمر ازان ود بولوا منام ید ماشخاهلکعب رادع و ل ساکت ۱

 _ںولبز درکسعا هوع بونلوا نامرف موجو مان هنتر ینوکی بر, نوا كروب زم هام
 رافکرکشل یدلوا كنج مع یومرو نوباط ناہلاکوکو نابدک ندر سرای رش ازاغآ کنج
 یدناارفاک لنز یللاقرق ندنلوق نانراید هک ںوہاطوربک بوقیج هرشطامو# یخد
 نوا, زی بولوا كنج مطعم كد هماشخا یدلوا قرغ بوشود هیوصیس هچاو
  یدلوا حو رییس و بوش ود مدآوتآقوج ندمالسا یرط لکنجوب یدلزود
 هلم او ی دنلوا تلاہسا ن وا موو ركب ونلوا تود هزءامه روهع>ارزویم را

 ای ولب هلو شم ردز اب د قم ال ثق لک هسرواک مز الرکار دم دارم یامصقاریتسو تق
 ناطلس نیدلرون بوئلواادنوب در دقاروتوآ ید نوکزوتوار بدرومم ودرس لبا دمقت مر وک
 تزاغرساهدودروا هک حارخاویسا یرا دقم كییزوو تراغ تبالورفأو ی ر تکه نفقا

 ارات تزنکیرایدرافکن الواهدرواط هکنوچ هلاصم رافکیوجر یدیارولیتاصزوجوا
 اص نما درام هلغلوا بارطضار و زجاع ندالغو ط یراودنک,بارخ هلبا تاراغو
 قالفا هادغا ربد الا رفاکر دقزو لنحوا نوا كرو زمهام بو دی نواشم نوک اكشف

 زو و ندنب وص لروط لتدرود نوا یدلوا ما م یس هزاوآ ناقش راو رايد اک هنس هدوو
 ' لاق یتود ایر هرع هرب خذا تاس هکیدلر دووک هپاز ومر ات بوذیر وک بو طهعطقو
 نارخا یشوزاو بوراو ی داساب لسحیدیا لوفشم هنس هرصاحت هقنلپ نالوا نرق
 رد حق 7 ندژرفاکرهتعم نوک ی یر کب كن لعقلا ی ذرا دلک هيو درو ورک ب ودیا تراغو
 .مرج نالوا رداص زرایضارو میطم ننام رف ك ھاشم دا وات داعس کرلیں! ازاین بواکی ملا

 . ین د یرات ره ترضحرانوس روسرورعمیزعامصعو وهس نلک نوظووفع یزماطخو

 نالوا لنامز ناس ناباس ناطلس یرادجمادج ب ودیا كولس نیشصو وفعتسم
 :تهتاتساب شاق هرقکرد هدارکد نسحرابدر و اصر هح ال صو ملص نزوا دوعو طورشم
 نوکلوا هل مىسر دغ لوا بوسر دوکر کسع هعمقع نوجا ما دعای ناسا فیسح بولوا
 در یدلوا لایمر یرابلق بول یزوک ك رکسنغ هرکصن رق ںلوا فاز هرکس ووت
 ناو 8 ران دا ال را بور و ااو زان رغأ ما رقا هلن ا تمه هنیرزوا رواط

 "و راعساارادک دمشلکروتف دن رنو خ تن روستا رکسع لغم وا همطع |ملف تم لنس هلثم

 "نت رلواوژ و ینداشابروالد یدلروکشیارب هلیمبسیریبدن وس كرززوهلبایساغا
 ۱ ادوه 4 راد لی ءوس 4 و>و يد دازغرما یو ہما تکرحزوا ماس لقعیاضتقم

 او تمدخ نداکوکو ناحازرم رفناف ی رمآ كنغايوا یاغ وولوا هدارغ» یدلوا

 4 ونورکسوت وراکیرافکن اق ہن وس هرشط بو دیا تفا دص هل ناج لذب ںنوامھ
 قلاازرعمرعت اقب ور وک ندا ة ینرزانخ قازقك ىيە و وب وقف هنیعالماعفد
 ` | نزاع كنيس« هضوو یدلوا ءار ەنساو ار مال دوسحم كودنكرەعلاةدىلروالد
 " یدنلق تیانمر طم قالا هنیدادعا هنر ماو تراعر ندتنطاس فرط بولوا ببم

 ةذرقتموا ۳ ۱



 مع م  كيزوماللامندنفرطرافکنکا بولوا دیسک وج ندارم السا شرط هورفشرپ
 ر واط هاکاکر وت هش راتور دجوتو مرعو ل ایا ك رکسعاما یدنلوا لت ۳13

 ۱ فناوط قیر تلق كهاغ دان بانحنیغمالوا ارسنملومألا وهام لع ى كاعلقو

 هکلوداریس هدد و نا دغب ت دوعو هلل صم رقع یدرواضر هحل بولوارغتم ندرک سم

 نی وخ یداکب و دیکرامدآندنیفرطو طسوت یدیا ندر هدا رکبو بتعم كنا دغیوارم
 نایصعریشغ یدیالخاد هندو دح نا دعب ندع رق بولوا راصحرصنخ کیس هعلق

 ۲ هعاق یدباش وقمدآز ومکیارب ہن ا ن دنفرطهل و ی دیا شم و هنلارف هل الکی نی

 طرد كمان ایدعت هب هسو رع کلام یمایقشما قا زق بول بب وهن ادغبو رکن وبه
 هی رط نهر رذاکج اقرب ندن وام دارتعم هج دیا لارا نیراوکر و بونلوا هل اصم دقه
 ۵ هات سآو تلحر ندروبر م« لح نوک جوا یر کی ك ناعقلا یذ هلک مشر اتش ماکنهبواک

 تدمنوکت رودز وتواهجرک | هیبت ۱۰۳ رد شمل واچ رات یم لازغ ییزو ای دابا تدوه
 یس 4 من اط هل ی راک ید هبلاقص نکل در وک ت راغی لیخط اتراغ رافکر اب دهد رصاحع

 واک د وب هاګلاع هاسداب یکیآ هش رزوا یر هب اطر در وشما قالابج لنسارا رافک ق رف

 نکیآرافکرا درس لغوا بویلوادوجوم هل لارت لنچ ارو اط بوراو هليا تکو شو ثم طع

 تنکم با او تلود باب راردرابتعا لع یتیدل وارسیمرفط هل ارامادقاو موته واک دوپ

 دک ردلوقنمر دکرکق مالوارورغم هتر دقو ةوق بوروکیرا هعق ویبک ككىوب بودیا میت راو

 هلکنازکا ساب نیسح یطعارزو و دردق وقو ها تر ومآ نمش دو دحرساتساب ںہع عابد

 هداعسلا رادهدانتال وا یدیشعا فی رعت پب ولی لاخ دا ىخدەئ وامه ر وضحونواشم

 یتدلوار دمم رداف ویم وولکهب هل اقمهه اتسداب یلارقهلهکردیا لاوساغا ناماسیسامنا

 یتسزب بولواروضع اغا لکی دردکعاش داب تلود هسزلکلننوکارادت هدرواکهژ
 نا لآ هکر دکب وک هن یلارق هل نس سیا رضه: ند ایند نس قدرالک| ف وقو لار
 نب اوج اتساب غاب د ك2د كرک هسلوایرکسعولک دن كن | وط وشر ایت هتهاسداب

 هچگرد لنمکح تلم رب رافکهلج ةدحاو هلمرذکلاز الوا كمر وک هقحوروخ نشد

 هلبا لام یمکو رکسع یمک یرارغاسوایاب و هج ارفو هبنابساهکڵب راحو قازق ووقسم و
 هندلا یرو ر غو رکی رات رضح برع ی دی درد هزوکن ید سومان كناراو] ر دی ادادما

 هیاتسا دج هد ردکرکدساوآ ربح هب نری دت گواه وتعم كوس یز وکه و بويم وق

 دما شوخ لفاغ ندراکز ور لاوحا هب وب هتشیا ی دلا ل هوغل یم الکب ويمر وز ك

 رورغمزلک | یمالک یرغوط نیلکش وخ هنعبطو زم هلک د یز وس قح لام هب نها دمو
 ؤا شمروشود هتافغرورغیخ دیه داش اپ بانج هلی دمآ شو خزو دنرکهجیکر ا: رقم نادانو
 یدلوا بب هنآ هرحو س ابو فیخ لوما فالخ بولواره اط یس هر بقعرد یدیآ
 هاتسد اب لوخ د فل او نثلتویدحا هنسمیاقو ر ورغلاو"هلفغلانم یلاعت لب دوعن
 ثكنیلوالا میر ن وب زم هنسو تدوع ندننثوخ هاسداب نوچ رش نیو هنطاسااراد

 نامرفیساعت ود رونسهدانن او نوک جوارایدلوا لخادمل او منت | هللا ی الا تنسیکبا نوا ۱
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 مورردص یدنفا لعالتمیفمی دنفادعس او طعارزواش پز والداني لوا یدنلو ۳م
 "اسان دجااتساب :دوعاتناب رچ جر وک اشساب تیسحلاوب دیدبایلوطانا ی دنفا یوم

 داعب ,قابنادويقاشباپ AEE وا ںزوا بیر و شاد بجراتاب دم سکر
 یا ۱9 اسابا همقح و یدیایاشناتا : یطصم یسافا یریکبافا لف

 اا . نیسحهرم یسلاورصم بصانمتالیدبراپ دّقح هرشط هلبل» یللوب هرزوآ نوت : و

 ۱ نی اسا دج gela لڅ زند یر بولوا لوز عم

 ١ یذاجیدنلوا هیجوت هباتساپ دج را طس اونم هب اسا ناتسون هقر ياا دچ نوالق
 ه دهر خالا یذاج یدلروق) هغر رق بولوارو مام هام وداغ اهارهب یشاب انزوط لبلو ال

 زابدرونکب بوش ودهن کوا ندب ارس کسا نزول نواف ارزوبولبر + 1 بر و نأطلس هیاغا ماوبرو هرم

 ۱۳ ا نالو ف نارق لا وب نوح هینانع اهم ورک
 نوا یدیشع ارورم هبکوکطاضعطاقرب ند لبلدیرن همه ملاط كانراتربضح
 فیر مج ها اعهاسداب بویلس ابهروهطیلاعت هللا ر ماپ بچل اوبر ھد یزادنا بح ہجر
 ؟هنتف هلببسح می دلو | اس هعقدرکسع عوج هلکعا ترشا هتعزع هنفر طزاح هدایت

 نابعا راموس ومحخیراسیش" سقت هدزو دل تربعز ور ]وا ی دمشاوایاد هب ی

 رک زایدلوا دیدبان هدرورتس ورشی جاوماو دیهشم ندرکسع ماشسآ نوش ری شمش تاود
 نکلرلیدت یا ندلمص هترادسر ون راو ضع هد هیاک> هل وقموب رطاوخردکم یتیم مک

 ناتلوا فیل لقتسم لماقمم موحر میلح بت اک نوعا ك مالكم ز ال لالا ىف یوضوم

 یرابخا هعقووتوا ول هاش ایررگ نحهدهکل دف هما همیش ندیرهغو ص خات نگران یوم

 نوح ؛ عفو ته ك نارا لیمکت ند هک نف نور شان هدا Mos | افیتسا

 هک ودت راپا یفرصت ندز» ر تابش التذسسم ور نقم یلس تل ةهمتسره لاداجسا اعرب

  یدهعقولنتفو بولوپ ت وب هما جردن 1 یسەد دعتم باب سا خذ ك هعقوو رد ررقم

 یتس هنئاط یر هدرفسیر :گلبابسایرلکدشادادعنودار !ثداوح ابنک ی داک نوط ۱

 یی دتسود انار د شاف هرق ید یر و ی دیا یر لک درو شوشتب ووملووب لیس فر بم ماعا

 ریما باتع للح لوا بوود هلی یسهرمزهایس تلجاک هغانوندرنسیرا و دنکن و گم

 یدیشا اف لقعندنامز لوا لشور دهن اطیکی او دکر دغو دمو | لقن یاطخ اتو ش ۳
 یروردشملکیلوالاوحا قیمت ارز ر دقعض سراتو ن ؟لارد

 ۳, هل اغآفس وا ناملم یساغا یر هک ہدز وقط یعرکب لس داد یشابیاتسوب ته

 نور دصاب یر هنانج EEE هماج لیپ یاب ار کآب ولو مصخ

 رکلد »رجب راک | ن ںلجا لوا ی ږیرو دوقدکر وک نوار ھٹسور رده ترد یتس هفل رف
 | یرغندنفب دلوا لیلقیش هبطع نلیرو هتارغ نروتک, لدو شابلکنح جد یرویدمشلوا

 ورق 1شاب بو د دیا نام لدیهنبر غوا هاش دابزپ ردننوتلا ارو بودی لملقت ییهمطعز ابرو

 3 هلک رکج ضعب ۷ یرکدهخ وب هک تاکید روتکه له رار غو راپ رع برقمو تحاصمهواند

 هیبساوش تبهاذ هتلو رفة بهاذ كول لا نکی ماذا هلکلپوسراباوج ثعاب هب وقت ور ازوس
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 دار تب وما وار رسله یتفرواط هل ماه اوکدوبخدگ گرو یاس شارعاكنیرکسه

 یفارعاو ترفأترو مهیا لج هنلامهاو دقت مدع كل و را دلو رفظ هل دعا هرز
 نوح رم ندا ضعب یاد یرو یدیا یاری تک شو شو ضعبرهشم

 ردیرات لمح رصم قال هعلوا ینامع رنج بولس ندنریمضقتل اود ما رب لەن "لعاسمملم

 نعم کلا پچ هاتسداد هلآ ناب ن : له یل شما کت وب هل ت ا دکر

 یکذ ید یرویدیا قیدلو ا رکی اج کرا دنرکسع دب دحهلوقم لوا ناو و ر ںلوط
 هلع ندو یمآر رهام" راہ و لّمع لف اغندنتہقاعتماخو هك لساف راکفا نالوا

 ادر نزوا یر کد تاو کک یز ا یراعا ترتابمهنبابساكامر وَ

 "یراتعزع هر همرکم" هکم رز سنروشم نو عا مالعتس الس الاةخەدرەاظو تشم نر

 بلحو ماشو هکمو برعلاةر مرح هاتسداب , نوچزاجرفس بایسا بیئزتب نامرفرودص ی دیا

 زا درتفدواتمار روال د :هارزو هکیدتنا رو دص ی اعنام ؛رفراب در وس تعرعو هجو” ةشرابنام

 یا یارس م دقآ لندن ر هدرا ںبارضا یف اھم ر اتسوگرلوات ها بور وكى کرادتر فسا اب قاب

 یەو ماشو اح هلا ,ماو وا نوا زبثس | هرب دذ فسوب یکسا ندنرابح هتل قمع ق

 لاج بودا ت تسابم هنیراضحار اخذورایگ یسلاورصم لق دراو ی دمشر دن وکم نواب

 ی هرج کد ںلردنوکرما خد هنقبرثم هکموی دافربض اعیرا دقم تیافک ندلاخب دولیخو

 ارور ندا هفت نودتآ لفن هی اح یرباخ د نالوا دا بور دوکه رص م

 هی هغ دغد تیاغ ندنهحوت كهاشس داب یناکس نیمرح ی دیا ساغی < . روی را

teیتوسماصرعزومشب ندرتلب یدیشل وار دکم یزللاعلبا یعویشس  

 نسخ هلاو هدهزاتسنا نیو وقوف وراس نو دنکرش ردفا گور یا ندمهابسویش یشاعا

 هداسو راسا بجر هد هنر داسا دیر وک ب ووا زا اس ةطءاغهنطاسلا ادب

 رفن قرقو شواج یلکدکو هل راغا نویامهباکریب اشذورادزت دو مع ارزو الو فاح
 بولو رضاح خد یرایک ان ودو رلیک هلن ارفنر/اس ناوب د باک ر فنزوتوأو هقرفتم
 بوبمریو اضر نورد مطعارزو هرهبدت نزوا لاونموب هقبح هزکد قآاتساب لیل ناد
 هلغا ها نف الخ فر ط یدنفارع واغا ناملسیساغا هداعسلا راد نکل یدزم ر وکلوقعم

 طتعاو یدنفا ناب ہرق یردارب یدنکیدنفا ار هجاوخ هکر دلوقنمیدلوا كيلاخ 1

 یدیدنفا ke دنا طیض فررش نکل بوردنوڪ ى ر ما یساضقهکم ن رکا

 یا" ور _ِ_ِِ :دهعلا ری دیدواپآ قوس هج یهاتسداب هل دیصق ماقتا ذا ندیم ۱

 ددر لد اا بو وار خم هاتسداب نرنلاوفافالتخا كىقلخ ۳ رک 0 رج هاشداب

 تحت یدنکر ر روک هداب ور یس و هملع للاعت هلا لص اعر ترضح هک کیان ۱
 رارروا هلسربولا شوجو هبج ندننک او یتعم ندنل بولکن رکردب , توالئتنرزوا

 زالوارسم هژردیایس هکروسزو هنر م رق كرابم بوقلاق لعد نم بوابقسب نینت

 هجا خار او س هپ ی دنفآر ع هجاوخ الوا بواوآ لدادرد هاشم دای زا دنا هغ دخد لی اه یان ورود
 هنغایا هدانو ررلت» و ت ر وص وچ ادد روك کلن نال وا فرش مح ب ودیا ریرعف
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 ا تراقب درسروو زی لرونمدقرمیلاعت هاءاشنا هسیایدلوارسیمكمروسزوب ̀ ۳ ۴ ٩
  هلحویرات الر ولس ایعت بورا وهي یدنفاد وتی را دک سا تقو ۲۳ زر ءتول ا

 هوډ دکر دم زال همالشاهاسداب رددوحو لاع محور در رس رس e ۽ لق 5 مالکی ار دیار

 ۰ واراد یلرا جوت هش رازرامکں فارم بول وارا اتمهدانز ءاتسدای راهش لب م لمه ا ا 1

Ea 

 هله تفوزرابب یدك ونک غصو و نءوق 5 ہرا اتسو لند لوا بویتلوا گرادت رغصونوو#

 ینژزوکوا ك رس یراق کر هرقو نرو قارس نامه هل مال ویرغصاما بو نل نونوق

 هڅ ار دق یسا مبر هنر ره بويل وا دیفم ی دروک ن ا داب رف یرابحاصراپ راز غوب بوروس
 توقیح هزاغهنعماج یاس ناطلسینوکه عج و ی ن لوا یس هن وام اعددب هل مارا سکت اراپ دو
 کیه برغب لا یه مطعلاثم هبنم ثانلب نوح كز ا وک كقلخ
 كمر روک نر رداحخد رل وار wy هغر دق هکمر وک راقات وا نادر کس ك مجر ی دنروک

 منال هراوا دان بور دوک ی وتف تروص ههاشم داب ماللسالا چ یدمشهلوا نامرف
 یترنفا دو یر دکسا وی یا لگ هنتفر کز اودیلوا كلبا ل ع توزوطوآلنرردلکد

 ار صع لوادکیلج دم یشاب ما رل وا لاح هّتعفد ی دیا شاپ وس بودب ادو صید
 :]هلأسر کروت هقشد هقشب ؛ قلعتمهلت اسمو لینسودولوم مل اوط لموح ماکح ای دایره

 وتلو انسا ین کاشاب قاب لح دم وقرم نوکل وار در ةعمو لو بق م تدا نی ابرار دراو

 زدکر کسا دور دق ور فسر کمکج تجز هزر ثب عو یدردبآ لانخ هنتکر ح گرلنوب

 ا نلا سو لنیاوجراپ دلپا لاوس ندنلاوح اهاتسدابیدید

 دو ق فوسک جنون ماطاد ام
  ویدب ی میش را هو ف مر بویلوا مقدم نفیاضتقمرر دوق م ا فوسک

 یکزشفزوگوب ندنفر ان هاش گاو چھ سمار دتروشمو :هرکسع تعجو ی
 7 0 ها لمس هر فا رخام نک اقیاسیدتناروهظ تع تعرعو

 نتسهفناطیرعکب يودابقهاشنداب یر ها هام دق مو یدلوا یهدنم هت وب هجرد لننامم ۱

 تکرح E oes سن 4هشولق كو AEA ب هن ہکو لس هفلابم هدهلازاولدق

 كهاتسدان :راب دنا ت فر گم بوک هرز وک یک دپ كرو زم هامهایسوی روا هنت

 ماعماتردقی یجومیرغ فول وا ینبم هتزفنو ضارعا ندزب در یسم هز ؟هزا هل نر طوب
 راو یلات>ایروتسورتس كن ادعاویروظزهشدر دشلک با كر نیر ميحراهاداب نوعا -
 مدیر دوس در کرک وا تغارف ندراکو ر داطخ ك مکن وق هس ورح كلام نکی ا
 هننراکوا بودیاهجوت هنتمسادیف تآ یس هل بوسي راقر هن دنس هبا قلا كالع

 یدشمردبوک نوچ راعنم ی هداز یا اح اب نشواحهلایدلر ویب مطارزورایدروس ینلک

 اع لاا یفراب دلواهفغ ۳ بوش راوهفاتخ صاخشاراپد رج اهب ویا داکهش روا

 3 درمان را دو ندیم تآجرکسم داف مبنم قدر داتفتسا ی هغ

 الثا یلالا تین هر ثبع بور تود هلا دو موو لالضا هاتسداب الواب واکه ړو یژرابتخا|

 ثعابهداسف و

۹ 
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 بواکه نکو ان ارس كنب دنفارع الو سیر هبلپا مالعا ههاشید از یصوصخود یت دز افا هک اک
 ۰. نوسلک یدنفا بوق اف ین وق یدر دیا هاکت هرتو نان شنخسبونابقی هوم ی دلوا

 __ سس

 نی

 نکا و یم بودی ا 3 روب یوتفودرولک مز اله اعر

 هعنمیرلن یساضآی رب ئ زاغ[ كوالپ ولآ یوق هلا لتق مو ۳ هزاددر دوکه

 5 ؟ردنک هب هل 3 یدب بوم او : ندسانکشد او د نك ل وارا درجات بويل

 ی وه لند رابضح ویلا ہ9 وا ومقف وقمح راد دبی ون شدی ِ

 ژوالد ارزو یفنفر 3 ناهج اطلس هجا اوکن شد ات رم ا دلو تنم,

 همای مارم ضرعبوراو هبیدنفا هحاوخو همطعأرز 9 رد نا تیم

 هلا هماج لذت یدنفا یدلوا راددزوک e E یزوس روم

 تراخ نکلمام بوق ین ومق هلکیدیدنک هی رسی دنفآیزراکمم دخ و رارف ندراجراد
 هراس السا ویچ کاوو ا :طبواکدنما ارس مط هاویزو لدیزاب شا ۱

 يولود یریغوب یالس نوگلواهسیا كلوب راب دی جوک و لوتقمیحاهز بوت ۲ اقوا
 احر وغ نولکوشراف قوسلهان کر دنک ها یرح تال آ !یراقدلو نسوز هام !

 نعت کا حالسیس هل را هلعاوا سرت ماشخا بودی | منم یبرب یو رسا

 هایسو یر ی ؛ هاشداب نوج نوبت ام اهوآ وامل عزا ها داب راسفتسا ران داغاط یوا

 تہج نس یو دیا توعدهبارشیالعیدنتسانت راغیار ی

 لثف نکو لک هب یلوطان !تلهاتسداب یسهفناط لوقلقدروس لأو

 ۳ لا رخ خیل و هراتوسنلوایث یساغا هداعتسااراد هلی, و ردوا
 ۱ س كراومكز انكر ويب هاتسدا

 خالس ةا همون توروتکی هر اتو هلج هاشسداا +دلوا میش تر لر هطوا

 تیم ےک یو ابب نالوا تانک امت وده دلوا اتم یخ دهد ار را ایجاتسوب ید عز ونت ۲

 هأمهو و ی | سیر دکر کر هسی و ندنفرط ەگ ابو دی اهلاوج هنراصسیأرس
 دما مو شوک کس كدرقلا بجر هام ا

 نچ ناطازن توقف احب بولک هرب ر اننا یم یر کی هد اب ترحتال هابسویرعکب د

 هناجیکیدک یدلکربخ ندوات ارایادتی !توعد ییااعورابکو زار :نلوط هنعماح ناخ

 ِ ھت آتم کک یک لمس 7 رکات داع دان مرد ل ناطا سران نسرا هل وا | طتنمتوراو

 ۱ ەذاز ىز غو هدا از ناتسوو هدازفاف ویدنفیص ویدنف رای مو ارابدقآ

 ۰ یرنفا هداز یدافو یدنفا شوزدویدنفا ار۴ یلعو هبفوصایاویدنفا یادم ا خو
 0 ۱ هر۵قننل ها لاوس تعج برس و رکنی اح هژدرا و کمو یر رات لوق واک

 ۰ رگ هجاوخ ی دزادیلح لمخ es هر مراد درو لا ءهنلنفگكیتسک ۱

 ۱ معا ر زواق 5 ات راد رتفداشاب یچا ماقما ۳۹ اان ر مس یسا sls) اا رادوی دنفآ

 هاش داد وساغا ازقو یدنفا هجاوخ لک نی دردن عرج ك رانو اغ ح یمصن اتانزوالد
/ 

 نت ندزز اہے یک راټاامآ م تا تغارف ی

 .یریکی هلو ید ماش نوچراپ ریو[ کد لوس بک لع آف

۳۳۴ 



 جارها قوا بو دیا لات هلمز یعابنآ هقدلراوهنارساتساب زوالدراپ دا گز هرفس ۳۸

 و وای روق هد هزاتسآ ماقما وررو هجا فوز همحاومرادزتفدرلر دخالت مدآ

 اا هلن ماقم اف ب ولوآیشاب نابکس لشنود ندرفس اغا ح وصن ردپالاعتلکمرو
 AR دان د یتدلوارلب دارا تیاکش هیاغا ناملس ندقاروت واو یع روقتودپا

 ندرکرعرای دتا لص همفر نکیب یی لیا اجر ید یشفلوا ن امرف مفریس هلج گز ورو زم

 شرطن هاتسداد لاخر «عللوق ماطعیالع نانلوا رکذ هادا ؛عانتماوار رکمسخ اطفاء

 [تلعرایدر وس وب دمريویرامدآنانلوابلط لنف هرکی مالعایلاح مقاو بور وک

 ثعاب هداسفو وشهد ایز یندهسلریور دمزالیرایتخا نب رش نوها بویلپااحز رار

 زستان كلوآديقمزسو یدلوادیفم زاب دید ر دشلک هوا حر رتصاخ ررضرولوا

 و هلا عن و ما دفا رارکنارز ووالکرابدروس و درولي غاط زر درک سم

 یس هفئاط لوقو رابںلیا اجر ورد نکم ینارماک الب رب لینح نکمناوج ارابرهشم

 لوا هح لرقم ردراشماكنلا ندزکماطءدارجارار ولآ ۱ نراکنتسدا ماکدتیآ تچ

 یک زس ر راډ لب شا كب وم یناب را هنتفو نواکهبضغ هاتسدان راب دپ درد ےلوا

 در یران و هدردشار وڪ کراں ان هفت اط لوا یرانا لامر ۳" شرع لوا

 بور وزو هم ی اب بورا وو رابا اٿس اب لاسح لوب ولر دلوایترماع ید ےل كج دبا

 یخد یریاس یدروک هيد لوا غاصنس نامهزکړو هسرازنسا یخ د یکلوقوپ هاشداب
 نأ وسەك دیار سراد دقحە و رخالاب یدلوادسعم را: دایوس ر ار راکت

 یی ۳ بو دزالوا قیوق رکلا ید یاش داب قدلوا رداص نامرفوید

 رپ دلی اکر ندا وک اوو راطننا لامز ندفر طور نوچ یارسررکسلوخد
 ياتسوب لحالس کزراج < نارا دابا گاز یتمراو هبهرماعیارس ی دمک هلوبقمیرازوس

 هن زرانم هیفوصابا لا یر كيرع ناهید ندنراما نکبآنزوا ددرت پد هلو شنا یراوبق
 بوم رونرکسع امهر یر وکر ثا ن رایج اسو قوی دمنرولک ندا هگرلب دروک بوراقجرامدآ
 كنقاص هرات :هوامح وب راب دری ورا بولو مار 29 منام بو قحارایدشب را هةسوبق یارس

 یابجویوطبووق» تو هری لنت ساق هک شو فاش ندرابعاتسوه

 ۱۳ ارننینودو نالبغب لبطخر انار انلوارتسحالس ندور هر ماسءینالغوا و

 یار وای دروط د ززالریا ندرکسعز لن راک دب د نوسقج ندز هاراولر سهراب اا
 هداعسلازادو ار لد لرش بورواز هرعتپوزقلاپ تنادي لامار دز کسه تاس

 ناهد بورک ید ندوسه 5 یکی یدمقح باو راب در وکه دز رټسا ېی هج او خو یساغا

 هدوش او ر دخ تماس نارا نکا ولو مه

 ۱ ا ا 07 هودعهر ean ا رو راو لوس

 N TT ربکور ما یخ د ندوبق نوا لاحرد
 .قرف سبحزا ینطصم ناطلس حارخا داپدیدزرتشایس هلج یدیوفادصرب ندنرا |

 اف



 ممه" تئراکدشا زاغآ سس نا عن سن نام برتر زر ارک اسع

 ..  ژزلبرااراپشیا لاوسیدرر وط یزاقا جا هنراکیلکهنبکوا هطواثلجوکو دو

 همان اج مرت یسب ر تن اع نال وا هدن |بوراو هنیکواذطواص د
 لک ں ا ترانسا

Erهس رز وا همق دار هب : وص ندهرشط هلغلوا ندورا یسوبق بوراو هل لوا  

 PR ey هار لم رغاحول دز ایا م ناطاس هلعر# رت ا

 برع جار نکیاراد نی هبق ب وروتکل هتلاب ن دع نقل وارعاظزا وا مزنب دود نوو

 گل راهدر هلنکوا هن اعاد درا در نل وان رء ی بال كاڭ ىر چكي لغو هو 5 واى راتوب ِ

 زور نا قم الماس هکر اددر وک بور دنا مدآیناشاندبق بوسک قییا

 هدهرشط مهاسداب پد وار تنتوارانوب رروطنز وا عابا هیراج یکیارروطوا نزوا

 ی دتساوصبوسرو باو هرو برشم وا هاتسداب :لثراک دیدردرط هم هازی رکاب

 هان قأضوص تیئالثوب ندورافوپ یدزلیووصو كع بونابق لوک ك ا

 هبني یتطصم ناطلس لعب رای دتا هد رم هاو لیارس یکسا (یافرور اد در لش اوض

 یهرو وا 1 ندنفعضل اک نکلرلبدر دثب هس ان یغمو رايدراقيح هرات ندررزوآ

 مزمن ارگ ن امزر رق وو زای دی وق هنس هطواضرع بور دنا هم . یدلوا نکم

 هنسن كراو روق بووغروط یرکسع هل قو املجرابره یدلوایهنکرفادطفو تزود اا

 یتکرح :نزوا تأرچ ولکدوهد هفالطارادویییه رتسعلنوکلوا قحا یږیازاردر دقو
 "یلونقم یدیالاحر ترعبحوهردیاتارب اتیا هنسعماسو تشهد هرولق

 جا رکسع نان ناطاس هکنوچ اغ| ناياس هداعسلاادیاغاوااپروذلدمماوزو
 هکمروتکناتماد رو الدو رص لابا رخ دعب بود ہک همرچو کا ینتشیا دو

یدیا لنس هکن ی دنفا دوم یرادکسا موقرمیسشماب یدردنوکرابماتسوب
 بور او

 لکدزوکرگبسعیرلر رونرمراذ داف ویقو ریکتو دی هرمش طییکباهلاغاناماس رايد روک

 روهطالع للح ل وارا نقارب هننادمم تآ یر هتسالو راز نا ناب ,ناپبوروش وار ئو تق

 م هړ وبلا ندهاشدابز کپ ال ی یر لیک وانا هأثداد ادب بودا

۵ا تدان هش یدی] ینطصم ناطلسز مهاتسداب للواقدل ود کرد کودتا :O راک ید
 ن

 .ناطلنس 0 ابا ناف یطصمناطاسسولجو تعدد هرمآردا رداع هلدا "هلداح راد لیدر دلوآ

 تع هبا هو رل دیروت وا بوروتک هب هناگوب د بوم و هحارفر کمر لک هب : قطصم

 ۱ طم ناطاس یدیاراشلک هساص ندنفرط نافعناطاسهسرارتا رار دنیا فی

 لند لص مفدهلیس هطحالم قوا گل [(جع ناطلسم > زونه بوفلوشوقح هرشلج

 .RN ناغع ناطر رکھ اشسداب ۳ تغارف كلکر اتم دلو : رابدلوا

 0 یطصم ناطلس لالو لیفکر ی دید ky ا ویتسلونا ترک تسنا

 .یرمه اتسدانزیدیاگارک ندلواز زونمو هنرلکدیدزسرول وا مدان هرکص نسرودك وو

 1 هونتنع نانع ناو هکبدید ماسالا چ بی د کالرا تعاد تىلا قدلو ۲

eا تاب  . Eلاقو مقر دق تعانس رب هل در ردلقعلا ولسمو ید ی  . 

/ 



 مزاللع لمس او كلام ۳ بوی ماراهلدام وج و فرسلس ,رگسعتفاع یدلوا ۱ +۳۵

 e) اد فا 0 ناتسوبهفد را یدنفا ینطمصما ضن لوا ندهلج هزکد لک

 زوروا كني دنفا از فا ندالع+ 6 هرمز ی لس |! دراي دانمهد رسو هرابدناتعس بولک

 یارسب ناعینطصم ناطلس لقتیدلوا كاخرز یل زیمو كاج یسهرهز ندنف و لب اه

 بور دلاق یاس داب رکسع و درا گمرک, اررض را داىم هرئصت دمام تعسرما ته شف

 شورد هدنماقمرا لاس :ندیراذ الغواجاو هب راجنالوار سوم بوو ڭم فر ا و

 كرەكجهلىرللا بوراقبح ندیآرس هبا :یوهویام ورڪ هلس ید هسجک ماناغآ

 ولا نفارطا ثابارس هايس ویر چک: یرتکه نبر لوا بولغاط ال راردروتک ی ۱
 رادقج صبر ارس یکسا هلبارایجاتسوب نام ناطلس هکیدلوا میاضربربنکزارکب
 هعماجهتروا بور دعب هبهبرعرب 2 راکت وراي دردلب یرخوو ت نوعدناللاو سم

 ناسدابوغار ورا نیکنا یک و نیکی یمکبوشوا هفارطا هبرع قاخ هلو او دروتک
 بوراك هعماجماشداب هرکتمن زا ماشخا سفت هم یدزو ههناشن هناکهلدسما

 یکساامدقم وب 3 اط لوقو ی دارا رة نئ هیکلوا
 قلهاشدا بورس وک دد ۳4 لعل ر اک رتب | توعد بور ذوکدآهیاغا لع ندیارص

 هل رب .ثناب هطوا هد رجم هطروا لعب بوملیاز و مرو هبناحو هعتملواهدادرارق یرمآ

 یدتک هزوبقورهکب وروسزو هننماد یتطصمناطاس ب واک ود راء ب وا زا ھم تد دو

 یراسوبح نالوا لنا هلیلفو لنآ بوراو هننادنز رفعجاباب سولج "هرکس رکسعو
Eتراغ رایدریوبلاص یرامرح نال وا لننادزهناسرتو ننرابکش اط  

 زانو زاخ نابع نا طاس ریمولادعب هدرورم مد هر ذو اغا لم E اک

 یدلوامپ راتسربخر و د یدرب هذا لعهرقیشابجومق یغلاغائرچکیو و هبا ا لید

 e اتن ندا ارفن نکیا دو ش واج بولک ندنغاحوا a ههسیارءزم

 هليا عردت بولا ندنلا لوق یب نط صم ناطاس یږیا نننانامنعناطلس نوکلواو
 اغا حوصن یشاب نامکس رابدتکهکعا لتق وید یدلوااغا نوجا كالکن دنقح لوق
 هیات ورای دیت ارارفب واک تسار هتبعج لوب نکر دیکهدابکرابماغا نیسح كا ں کو

 كدر دن تکرحوب فرط ی رلود كدا اهاسداب لوق ) یناعصم ناطل سر دلاح هنو انراو

 سبت هکر یلأمژ هناا ناراشملوا مج لزارا جاقربر دقوبھنسن لفاغ دیدج یاغا
 یدللرارف نقنلوافقاو یتدلواهنهجوت ك ارکس عد ییا شرو باوجود دروآوا

 ۱ یاب دلپا تراغ یلمام هل ها قمانلوبیدنکرایدربکدنس هن اع بوقس ۱ نسوة رک س

 هدازهجاوخ یسضافلوبناتساو یارساشاب قابراد رتفد یخد یرادقمو گرکسعو
 نابرچکبیاغا منم نایک ناطلسیشالنوتربح رای دلبا مند بوصاب نس هئا

 كعب هقشتع یا رسو یزلکدر دتا تعب : بوراقمج نخ ینطصمن اطلس رکسعنوح

 رای رنک نراها یدرو تزال هیزو وی دذلوا یواعم كاع ناطلس یرلکد وتکاهطوا
 ریپ دن یدج یرادرضح نادناذتعهکردیورم یدلواسابنیسح قحا لنوأمه روضح

 ویدردن

e SSRNسی  



 بوراومت هکر دکسا بولات رو شهدا افاد جا یاتسو ااو ول دز

 جاق و شوا هاتدأت : ینطبصمناطاس , !ابوط رولک نتا کر ك نوطوا « هال /

 3 اسب 4 و اتسات لیسح ی لید ردمز ال كنك اه رولوا مولعمتیهام لنرورم ن

 یزید راوهش اف رب ین طصم ناطاس هکر دوو تعاصم رداکد تسامصموپیشا

 تنی رهاب رکاب تیعج رکارداک دیر وپ نافع ن اطلس هلن رلکدید ملناوهنسویقاقأ
 ۳ ناو ا اوطان نامهرد لف ةرطلوا یتدالعوهایسامایدباز اب اك نومی دیلو

 ارس یفابع ناطلس ودر دکب, قمراوەنسوپقاغا كتبلا اتساننیسح ثلجعیدر دکرک

 3 رف و نکرا دن قیاق بو رغام شیاعاد نیا اتو دفن تیاوراما یدردلاو

 هسک ندرفن الح یشابیناتس وب هک نادکسابوداکوب هښزخرادقمرب هاتیدننا
 ننسفن راپدلاو ریضم هلک ضرعیپد نیو قیا هدرهلکساو یدلیارارف پوبلاق
 ها داب یوروک هم دقم یرومآ نالوا مزال ناکرا ن دب! قا فتا لماکضساو برین هیضقوب

 ندرل هلکساییح یدیاراشم | تیتر یتساصم مزاول نکیا انلاع ودنک تلف زوته
 لعب بور ولا شالنو تربح هلتر وص وب ی ییا اشمروحاف هلی یراق او ربذصو رهبک

 برودنودهرو دنک هژتلاتسا ییسههن “اط یروکپ رای دار ۱ عورش هرب د ا هرصبأا بارک

 ناجا ساب شیسح نو قاق لنماقم یرودنکو قلا ندرللاوو یس اناا
 ضد نوک هند هدازپشم هر همش رط قیشالود لوق نرش راح بول ینکح عننا

 نوا هنناپیشاب یباتسیب بوزول ندیارس یهاشداب لمبی در و تلاتما هرلبشمانهطوا
 شات نیسح یدلپا الا هفاجوا بروتک هنسوبفاغا اشعلادعب بول یرولفهسیک

 م اطلس بو شان هب اما الو هکر دلوقنم ندب دنفا ق دص نالوا یسحرکذت تقولوا
 یامروتک هنسومق گران یهاشداب نکیارارپد گل را هاسدان : ینطصم ناطلسیرهکب

 هلاع ماطن كتروأ وا كىا ےس تلنسغدق تل ودیدنفآ هک دید ردنل وةعم

 ناطلس ی ییا لعمابترواأغا نامزلوا شهرو باوجوب د نوسلوا مفدهنتف بویلکل اخ
 بوروس زو هننمأد كىاخنامع بولکهیوبق كکدتشسا نی رار رشت هبومق كناخ ناع

 هقوح ثارکسا هلباماعنا نونلارشمللا هبی اپ ؛ هکیدلواوبیس هجتن كنرانووشمو

 لوبقهفلماسدایاحنانع ناطاس هریک هنلوا ضرع كل ربو قرت هچخازوا هییهانسو
 ب و هیفس روی تعاصم اغا لعدنمدردرلید ژدوک ۰ راه طواورىكشاغ ۱ ل هرم دیور لیا

 .هفرطور بولوا لبناحهیوا او هراقاحوا ع وعاص ودصخ ه رگدصت دقدنل وا تعدت ده

 .بوىم لبالقعاز را رهاظ ی هلوا عف هد اغوش هل ون هل ازوس درج ن فو لیم كنهسیک

 رن شینرهب بورەك نا ام رقم بوراو و رنک کیل ناب ولیت آند نا
 ' یروک دم صوصخ هزمت نکا نکودلک هبوبق كهاتم ابو توعدٍی یسأب هوا

 رانو دنوریرفن پولوا هطسا ورانوب کات یژلرادعو راناسحا هج هنیرره بویلرونم

 اطلس لوقمماتروص سیا ندکمرزو باو هلا در بوملکد یلاح لاوقاورابتم ات هطو ا

م هبد لوقعم یدزب كابوس هرعن یزوسومح
 "سل عفد بو دار رکنا دخ ثامرو 

 ا ا



 ته
ur 9 

ح هاش داپ اف حابص لوجراپ دتا
ونقق نوروک لم یدرهکه نیر وض

 ۱ ۱ ۳۳ راشاب هطوا س

 دیدن ماعت وب .دثمایوس ك روا نابهب ودیا بارشا هل و ینکو د لکن و اص وصخ

 زکهاسدا :راتادلو هر دص لک دا ما یدلشاب هبأع د بوقنح هرشط یخدافا

 . لعوبود اا یدلکهیوق 0 عن اطا والد ا اما هل وا كل رامم

 ۲ قو بوق یسادص كایوس روا نامه یدراص ص مایوسی هبی> او ماعن | نانل وا

 ٠ یایدتبا ناب ناپ ی ناب بورتموا قو بورهسود یغأشا ندنابدرن بوکج ندنکتا |
 هیأمقب ینس هناحهورکریور اپ دقارپ هنس هطروا لو ترود E هتجو
 مو بصانم هیحوت رابںلوا س بوحاق هنا واش او كل یدک

 یزو نوراو ناب للاواغار کی ب .ویشابیرفز و يادصک ندنراغآقاحوا هدرورم

 یدامادكناطل سولا O EATEN كلاود نو سلوا مک معا

 ورلزا قانمهر ةلکدیدیراوراز ار وزاد هد رکنییامراپ دید نوساوارزو لوارداکآ لم هلغلوا

 ییلتواحشا كتب دنکو ینطخ بوصنم زکس نوا لعب یطخ تمطعار زوالوا 8
 كلن یطصم ناطلتم بولو طعا زو اش اپدواد ا هبحوت بوزاب هل ینط

 a رکصن لمس ولع نامع نایت ار درود اق اس هلغل وا ننآ ید هربشمه

 قلهیرا هحور, یغاعیس لیدنتسوکهدوانمشد ب وای و تابه زتسلاس لع» لبا مور

 هاا شورد درا راس ید قلاغاب و هعماحهت روااثس اد وادی نیشفلوا هنو

 افالم یرداح و رايدر ونک هيو ۀبور ین ا كناغا نبسحا رنک یںار و

 هوا دارم یتیمان کرابلح جا راقب ایس یدل وا وام شابقادمهر ةوارض

 ۷ راددتا تراغ نوا بوراو هورکر هغدو هلکم 1 افح راش مر دلا صا لشکر

 یس ناخ دلروب رم نولک هر, رب ید راهم رج قیدلآ ن رس هع رجب وکوداقباسیشابوص

 می ههاتسداب وکنشم هدرورم مد ناما لک 9 راسا نوت ترا

 ری دیتا باطینلتق كران یا توسیب دا ناوق یکی بوغار یبدق نوت بورو راف دو
 یدنفارع هجا وخ واتساب قابرادرتفدوا شاب دجا ماقم۶اف ق ویسی رکدافراس

  ناشدجنا ناطلسارزرایدزاب : باغ نالوادماقتم هعف دویواغا ح ایمن ناک تو
 یدنشماراع درم نص هدو نوت ەيەي وطیرابر ےک هد هلعاوااضتکز هباهدهنردآ

 طیاض هرکب لقاجوا ون زوشنلو لترانویدپآ یلابابكناغان اما سیساغا هداعسلار ادو

 هب یھاثسدابپ روماونوسل وا "ندنراطباضقاجوا یساغایر کب ب ویلوارا رکن نالوا
 ك د نوسلرو هنښاب را تمدخ رهبوبْملآ | تورن وسمشر فیس غ ندمطا رزو

aرلاعد لق دنقوا بوقمح فب رش طخ وہ در لم ون امهلوبوان راد دنوص نرالا  

 یوم ها دوجاتاب نبات یز ارم قاطع و یسوبخرابدلرا

 یتیدلوا ون پوکه وا هورکو ندزکسهراب داب زکو ؟و ی هنشوبفاخا

 :بویکر سا ایس ی قوب هل هبقرع جا یشسابیزتنع ضار انس هقرارایدراقج

 یناتساب نیسحرایدر دب هنیکراپتلمصخشوللاعق ام اربیدر دیکر دنلود هجنار کو دنک

 ید

 . .بولويضوم
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 ياق بوش وشدراا ندید درا ی دلرارارف بول بتر روڈ 5 ندرللان کی هل بوتوط جد

 یس هناخر کل اقص بولر هم هرخالاب یدعا وین ات شم هرز تو دا رایدر و ۱

 رکهاشداب اس ادل بره ب ودرکس هلبلوح ناج نکا تر نک
 یدال ۷9 قبال هتراقحوب یزکهاش دایر درس تورمکدنفص هزکغام و
 طخ هترازو هلا تاعح دق نند وقو رابدروتکهعماج4طروا ب وسک ی اہ یدلوادیقم

 ند وخ هکبدب ۳ ؛ یتناسمرج گرو زم اپ دات بار بمب بوراو لا رب شو ۱

 وداکد لع یرارابتخا لوقوبقهلکرتیا فیلکت شیووز سل ۶ هلن راتو تكا ا مطعارزو

 هک لو اناج لدو دیش نراسم تازغدنیدروشوآ درک یدزسرر درو یو هدورمب

 اا د یزس مر وک مل یا دیقن هلی یمابو ناہ نامهر دحوکق ا ویرفط هبصح

 طض کو دیدزرالغاد تآ هنر كسارولواكاسکا یل وقهه داد : هلبقت رط فنع

 ًاصوصخ ۷ عج ردمرطار بیک مرار بةص ناسلرایدلا ماقتنا تلح ی ںی ایز لوا

 ا ربط هگلساکر دکب رشلاذلک ردقو تحاصمم رو مهاردق ناسل ظفح هما کم اک

 یا سوور دش وامقاو هرک هج یدل وا ثعاب هنلنق ثانبحاص هکر هعنق [درصم

 ل وق کودتا دخ | بوصابی) هن اعم هاتسداب ایزرلپ دبا ص الخ ندلنقیولک, ییشاب
 یدررجاق هما قیرطررب هی بوش |لدق هک درو یو دنک نوا لق یس هفتا

 بوس هنصلحم بوشیر اد دم هپ و نک عف دوب بولکه ربا هنسکی و شی ادازا كروب رزم
 مواطمو پو دی اک لکدروکراب یت ارغواهښرزوایم مم كاسات : نیسح نان ناطا سورا نوا

 هسا مسلوا لماعهلبزوس كن رک |یدراب وس كلم اک لانق> لوق نامز ارهیدباهاک

 زا نرم را هداعسلاراد دلا هجاوخ نی لالضا یب ی ییازنلک لاین

 هس» کو رایدر دتتم انس زر ہمآ نعط هر ازوس هد بودی قلزا ردنازرارثم اولذارلو

 یس هفلاط لوقو ارا دما ندا ارغ ءانفاو رو دقم ل لی لدء امهروغا رنک ۱ ارزی لم ب اتج وه

 بواوزو هلفاوا تفتلمو بوغرم نایجتاتسووراد رعدنرانامز بولواروهقمودو رطم .
 نابدیارسکتمو | اتم تی اغ ران انلوا مق یلرید اصوصخ ید رر دیا لک هدایز یل وق

 هنتسیکسش اط یب ماس و یرچکپ بوصاب هنا یلج نان ماجایقتسا دا بعدی
 نیر دلاب ك ناخ نابع یدو ثیبخر مانولغوا وتلا ی ږیالر د یرولوا ق غآهیایردو تم وق

 زكمهاشداب د نوعلم زد یھب بولغا مولطم موج رم = £ یی مو جراخندیدا ںوقبص

 نا هزاخراک هرم اطعدا دحا جد یکی ییا رب داقجزکک با وبردنرم ملک

 یلوطانا ندشاعط نابکسرلپ دلآ ی اوری اهر

 زایدروتکه عم اب هطروا ی ان ناطلس هللا قیرطوپراپاپبدراز وس هج: دیدلوا بارخ
 مآ نوکرثاغ ینعصم ناطلسورابدوق یکی ی اغا دج یراص کصاح نتعامج ترود نوا
 ناب دلشمقلا بور ونکر مکن لک دلی رادیدض رع ند ه رع یخ درانآراب دم یغاج ویو

 یدنلوا لنق نام ناطاس رکسع لنراکدروالص ران وم هل لو هعج موب نیکتوا

 هيرش ارض هنیدوجو هبنل وا رق هوس هتاف ن اطلس ر انزو رایدشرف اج ب ون اص
 ب
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 ۱ ؛هرقراپ دینا توکس وک هب هرم ۱

 12 وب ن زاطاضسر اندا ناخ ینطصم اطا تل دز نقی مان
 شان اين [اطاساساب دوآد مطارزو لنرکبید وضل وا هد و هسردبا اضتفأ £ 0

 ناطلس ہکرںاوقنم ندا

 هرهرشطیدژراتوطنبرلکناهبراج یکیاب Es ۶یساللاو یان یتطص م
 یرومد لق دقابیدرتسآ یاب ند هرج بودرکسبون ارگ ندنر هسلواهزاوآو هماکنه رب

 هبار بورد هلارازوروز در هيدر وطوالکرب وی وق مالسزا بورا واب للاو بوت وط کم
 (یدار رکرکیدت | هاشدا رل دنم درد ۳ ٤

 لسا ولوا ناہشپ نمد رسررو ن رتفاجواودنک بواوا ببسهنضارقنا ڭتلودوي

 یراق | شاب بوارب یراتشد هن کن دنشابم رطصیدلیوسژزوم هی د

 و یلدا وقع هدسا ام دنافحهز رس هلا ملل )اب بوبا ب اطخ هلاغاو

 ر یک ب وقاب هسپا موحر م نان ناطاس یدررو هک

 قالا خد ەز :د كلا تربعندلاح بودی تجرممدلاق نادر جیم

 ایر از نلخ ى وبوس ززو مك د وو دراین ین اها وپ هيواد اث داب .یرللوف هان دات

 ردهکاب , ماداب بوراق جی همرقمدنبل 7 ساب جایروط ا
 ا ر دواد هدام او ینراصیدلا هرکص سنا ااا 6 هود ك راص هز» ماش کا رادم

 بوتودموحرم ی نزا نکن رزوا كم وحرف نک نل نا د یا ەي هوش ۳ و

 هسرولوا سکعنم هرشط یدمش رسرابن یدیرورلاغا نالوارضاح نقدنوطیدمک

 هعفد کیا مرلبیاکس ن, اظ یھب بونود هیامایدوا د راپ دتا منم وب دراررهق یزم لج
 هراغاهسوی دکوس ودر دن كنو دع کد مدو بص ہم داپا وفع یمرح لق بحوه
 .قلاترواانوط شوخ یرکرطاخ مهاتسداپ _یییزلنا كبد رودلوا یب لاظ وب بواود ,

 یتطظنصمناطلسا ما رایدو و ۰ لس ویدرسزسزمهاتداب كس نوشلد نم را دقمو

 لدرسو ندزب هیسدارواس رب روق 3 عاص ندور بت الی درون سارت رس هراغا ینللاو ۰

 ۱ ا تراس ویا ا ات طوام ارت تینا ازا
 یعاسداب قلخ تبا ورر راب دکح لا هلکعا همین ندهرشطرکسع هرکصراپ دل عن مهن

 :ناطلسراپدوق لک وم یوفرم ی اغا هشرزوآ نافع ناطلس رابدروتک هیارس بولا

 یدید وق یک خاک دد نسرولیک | یک هقابوا نس اغادص موقرم نالو لک و منافع
 یر رولوازفان یمجحكنااب ید رو ینطصم ناطلس توا ردمیقاءینالب دین راب صوب 7

 يتدامآدصیدیدم لرو 4 للوق یخ لب یهر عب وٹس ج آرب یکتا و دنکرد هی ا

 هراتروط پوقابهرشط ن راجع ناطاسیدحا نە RS انف رح لس هل رو 1 :

 یبهدیهنیزوس قفانم هلیسالب كل هزات مرابابیررایتخایرچکبو مرااذا یاب من
 كچېد زسیم زم هتسپآ یبابزکیدیا دلوانآیریلون ن دم ونک لبا تراقچ هلوجووپ
 قاب دید ردقو زماضر د هک لنقوزز جا لوبق هتفالخ ینس بوشیرغاج ندروغواو
 . وب د تالبا سدح هی هطوا یدلوا یتطصم ناطلس رساکد یار هلنق ی هکنوچیدیا

 هکصخی ن 1 گنکرا رکن هلی یهلعتاساب دوا دهدارم رد یش اج هبح هدا لوای د راولن

 غادم 8 ۱



N ۱هسنک نوا هبومق نان  : 

 هسیکر یدال قمار یرولف گولبر بوملقوب قائ اتد ك ولپز بوراو هنس و بقا فا

 نادیطصمن مس تقدیم ار رک یی دنا افاد ۱
 هل. هپ راجو یسللاو یناخ نطص مناطاس کیت ی ندرصع

 هلعماحطر وارکسعزار راب دنا ینالجا هو رای دروتکه ب هر یار اوو

 بون قو جز رابط و نکا يا طوع نام ناط

 هرکصند ینطصم ناطلس یر ولف هرصرکذ یدنوقوآ همان

 یرغوطاپدتیشبا یمان یروافیدب :|شمر ونک ی یر 9.

 بولنا هسیک ك هردربیر واف یې در وتک هتشیا بولیتآه بهتر ؤااک ان یرولف
 یراهسیک قارا دلغاط بو دیا( هغر یار وهج یال یاب هنا دیم یک كچ ح ی راضیرولف
 هیارس یاس داب لق یدی د ناخزانع ناطلستداهشنوسلوا قشع هاولتلود نیا ضه
 ناع زاطلس ب واک هعماجاطروا اغآ شوزد یسافا یرییگیواتسادوادهرکبصن دکل
 ہظعو راب د ر لن هل یسنرذو اردنلکن ال وا یاسا یان ودا بوو هنس هیرعرازابرب ؛فاح

 ردشمالروک ل راتب تمعج نالوا هدزو دنا تشد دزورو رابدرونک هی هلق یږي هلا تیعجج

 هد هلق هل رشابوا جاوب یشابجهبجواغار ۶ یسا رکو اشسا دواد م رکصن دق دلعاطرکسه

 , ید !تکیر والد ناخناغع لنرلکد نا ترتساسس هلق یامنع ن اطلس اطاسبودابقومق بولاق

 یس روا ردنلکبوت(دنکنیدرب کد ید یاب تهبج هر لب ید نیز را

 نوچ هنا شن یشاب ی هبجی دل | حور ماست للحم لوا بو دیا نیز هلغمقص نیل هان وعلم

 روج ەلى  هنیرب ندنراهاتسداب نامتع لآ مک فح دص فرح یدرونک هبالاو بوسک غالوق

 ميلملزمل ار یمن 2اا بنام وز یم ر همون نکا نب :ءہالوا تراقحوافحو

 جواویدبا دریفوعه لتقف وحرم كاا دوادر احم قجالآ تربع بوحآ یر دص لید

 شا ساو ءاوا ګراد لاوحاوپیږیا ب اوا ا موتعم ثكقلخ لنگ نوک

 یاب لتیا لش بارس یکی یتس هزانج نامنع نا طاس هلو راصب الا یلوااباورهتعاف یدیالکد

 زاپ لبا نفد انس هو ناخرجا ن اطلس یرار د ب ولبق نزای ب ولوا مجامع وارزو یسنریا
 هل شنا رعکنا نر زج تیب حا رب هنوک هرس دن ره هل رییع؛۸جهداسی واضعب ندتقویارعثس

 یدلر وکبسانمیغل وا ر رک ځد هلعو هلک عار رک هد هک دف یلج باک یدمشع |
 نوای لا نکیا ناشلاع هاش ر مولطم ناخ نا ناطلس نخ م هسرم

 یدیازا زاید هلبمانیدیا ناطاس بست یلاعیدبا ناغردابمیزاغرایدمق هناهج هاتس نکیآ
 هاج هاش ن ؟دا رتضاح هک! ےح نکبارظان هقحرما نکیارداوهکعنا کحرایدمق هناهجهاتس ۱

 هناهحهاتس نونف )ها یدلغآ ناق ن روا یدلوانکیأرب مدردنوخ ی دلوارارکج دیارابدیق

 ربرور««موحوم ناجع ناطاس دیپشس فیصوت یراهعقو رات نانعدیهش یدلوایرترایدیق

 ناف اخر تاپ هر دبح تمهالاو ٹی الصرع( يح نام رو مط بحاص هاش داب تعاظ ب ناتفآ

 تعاعش رهام لنل امعتسا تالاو هعاسا لیذلارهاط للا سراف یدباتخ ناوج

 بویلیوسرعنسهجهاک راپ پا دالا جام هجولا عمصاعللا بوبر دان آر قا تیس ورو
۰ 



  ۳٩لقاعراکرور برغر بو دیا ولع هتع لبابسناوفنع یدرارد)صلم ی شر اف .
 ءامنرنراق دل وان داصم هب ان رق قجا و رهکجازمبوملوا قفومهنرق راکتقادصا

 امار ژوب و وی کز لب دهاو لذیاماب لم نادوبقل یک
 یدلرآ دنع یہ ارا دک 5 ريخ هلکع اد عم هب ندأصمو ر دغ لتروص یر ۰

 يتسبداو قاه و ارام قافو نشست الوامزال هتکلمرهبدت بول رغ را !امهاتسد

  Eتنبرکسه فلاوط یدلپا دیر )یرکسعءبولق هلار ی اوا

 نک ندنمحکمرمز نا 9 :لفالحو قاق فرط نق رنو نو نص کباب 3

 بولوا هتعرف هنر هصفات تاظوعامكرآرا فیس جاق رب اهناکولم تو ز امر اکیسآ

 ابضق كحاب دم زتسوکت بةر هل نهی اج فرط ی هل اطر هو یدل یا بس یب هل چم

 نرودهنسز وّقِط نوا ی راف رث نس ی ںلوار عم اکویرللاوحای سیا حلوا یرام هسا

 تنامززآ هش ی دبا شاکهدوحو ماعیرهدار زس ر مانع رای دتا تطل یا ترود لب ۹

 مارکءالعاش ا ۲ والداتساب ناف ایی اب لعاتسا دج اشناب لملخ یحارز رز و یدلوادب دیا

 دص یلوطانا یدنوا لعالنمتیدنفا لاک هدازیلح هرفیدنوا ی یردص لبامور

 هجاوخ هدازیلح لعیدنذایگ ی دنفآ یس رق یدنفافیرشم هداز یغ ی دنفآ لس

  ۱لنراقاحواو دنک یساغای ¢ کک زو اواد دراو ضا زتعا هل وق ماقمو ضم ضا زتعا هداژ

 كلانېدردماعىولغەسلوا هد رب یربغ رد: رغ كښل نان نکو ا مماجهطروا  Keیدباز

 تباعر قتمرح صاح مرر عون م كه روک ت ایس ند هناخ جارو ندنکوان اتسز ام ۲

 یدنکهنغابوا یرالوقو یراراوخ تمعنمولطمهاتسدابیردلنمأقم هنیزخ ارز نوا مازتحاو
 یدرولواردات مکهغلا ندعمایفطروا هسنلوا دارم لا افعتتماو فاتعا همر ی واکه لبا ایا
 هزکفاموا مراقجانابرامتخ هک ومع یک لب یا اوالب کو دیا نوعا تعلبصم هنکودتک هبهلقی لب

 کیه ادا هل واس وغ لان کم ینطصهن اطلس كمر نوک هپ هلق ی دب یم داک

 یدلرداف هکهتفل) هبد نوسنلوا سبح ةلبارص هکیدبا مز ال هلو دروک هید نوسلوا گرام
 که یو كلعدر دکر دقت شالتابرلندب ارطنهب هداتعمنایسا هد هرهاظر ومآ

 ردراویراببس یونعم هڅ كيت ره كبابسا لاع هنالقاع باوج راشمزایراخروم ضعي
 یرلک لاربع ت تست :تعاسی رخ ندنعد ا ر رمو موو رم هاشسدام

 یرکپ یی داب فارطا ناتس دنس لوا بودی سولج درس سنور هلئرسغتقو
 رال یس میظعو نارابتزثک نوکجوا هدزوقطیرکدیدنآنین د یز نام بكنوشرامهدزکس
 یدلاف لنگ اوصر عمر رقیآرب لنس هل یاغوق لبارسفا یدلقس روا هک بول وا
 ا ضع بوکوط رمکد هدز زو وا كببىدیاش الروك لثمهکب دلو نوعاط مطغ ربقعرد

 ملا طاسوست ید :ضرع مسکو تراس خر دقوب ید اانرفس لائوح ی دلو لغو

 دو هم نیس او عطافهکیدیشاوا عقاوفوسکلجر نالوایرانویایه

 ل اف اکراشء در دلت الد طع اهیأنعم ول هسا فوسکی ږياراش ع | تڪ رح ؟لقوسک مان

 سلا نمرونلا ر یزولکرسقلاو تال( اك هعبسلا بك اوكا نوب سلا عراملا ماکحایف

 لدیو



9 

 مه لععاع وللا لا ا شابک ۰ ۳ ا ذلو سالار لعلدبو

 |ملتاولیدل لا وز املا نم طاقسلاو لفسلاواغوغلان اج((ناکو اهن املنعواهکولم

 ننامهلغاوا بسذکم ند سش یر كرد و رطن ةهاتسداب هلو ول اعم

 ثنلودو شام هل وجه كماوع “لز ر یفاسکنا ك نمش ل غلو ىلالد هما اوع كرو ور ورد

 رخآ دنیآ نورب تبپ_ردشلپا داری لتیب وب انعموب اصر دشلک لا تاالدنبرطا

 یدنفادعسا فمدعافتلر از ەد( هام زا لاو ردباتفآ [فوسکتم#تیلو ر ناھا

 هییلص كن رنفا عسا نیغاوا بآر س ىرانیپ هلا یتفممدقم ندر ۆك نیئوع نام چزاطا يم

 عسا ی دمشلوا لنکو ندنفر ط هاش داب ,یدنفادوجیرادکمالکں تاج وزآ نی رتخد

 اک كنس هن :اطلوق لتر ورط هعقو طقف بوبمراو ةهاشد ابرکوه یدنفا

 زع هرکصن دن وکه عق و ی دیا یم راو هنوب امهر وضح نوچیادنو ج هت هلا خيلي ا

aهیمالسا نشم یدمقح یت دهس هزانح ن انع ن  

 هب :ی.دنفا ینطصمادننک لیاموریدلقران ی هزانج ةولص بونلواهبح وت هبیدنفایحم
 تای اغا ولی ی دلر و هی یدنفا یمح ل وبن ااو هي ی دنفاهداز ناتس وب یل وطنا

 گرابرهشرا دعاس ویش اہ ںاہک سا اغارغوراد رفد شا اث ین نسحبولوا لوز ءم ی رکا :

 لتر نوا دل بجر اعنا عیزوت یدلوارقم ها اسویذلوا یسلاورهاتردصم
 ن طن دلړو ید یرازتفد حار > ب وّةمح ی اعذاسولح هسه اط هابص 8

 هرکس« ف انصار اسواب ر رلا را همم الغ روت اص اف ما نان یم
 وأ واج ماعزا ۵

 قوم ن وك اقر هلکید ززاملا ها هدرخز رتسان وتل ارا رر چک ب ی ذنلوا مدزوت خد
 هلا بس هن ی اع اطل بودپ :ا موش لا ارسائسا دوادە ایم ن یکلوا یدنلوا

 E یتطصم ناطام اع هاد اپات دواد لنراکدیدكدرو تنامااکسز كىلا لته

 E قا رای دلغاط بو دیا توکس خیرات الکدررو باوجود مدیا لتقل بنام رو

 نایهس هام یساغ|ومقلیق دوو نکته ما وه ی دقح ەق ذوا ءو ماعذا هبگ رک + لنحوآ

 كنیدنفا رع بوشر" هنیوب یرب یرجلبو هابس بول وا ناود لنس هرغ كما
 اغآنبسح یی اسی عارف, وا حوصنواغا سای اغا لعهر ةو تان شأن دجاماقم و

E Ea aا 3 یادش  

 اار رد ۳۷ تو ERE ا
 لندن نون راغ واچ ی دمشاوا تعج هدرا هطرو نوچ كاب یاصا كوب حابصا||عرای دصآ

 یسیجا كاب ناطاس ب وراو هیاتاپدودلفلو نايب ىبس پولك دغا هت وق اما
 نا درد ون مو ننراکریدزس رتسا كا مر دخهد هز ەدازۈسەد نکیآهد گرو ۱

 ابو ! وایش ناوطر ورفمرب شاکر سا «یساغاوفلوتقم رکمیدلوا سالف ا

 چاس اراب دن داشسا یو نوعا صالخ بودا لتف شمر دال یشرادالغوآ ۱

 بول ی بار کیر اید نکپا نزوا لک هی هناتسآبونوق هي هپد لاما ساپ چا طفاح
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 ندمت داهم ن افت ناطاص نوجآتماب نیسح هرم نر ازوواتمایدواد لزعیدلر دودو بک
 یزتفد نوجتا قمار هفلحو بلج ینبلق ك لوق بودی رارق لار |دصاتساددوادهرف هرکبص

 مانکو وکهز هز ره فب اط 3 اهح قاوسا یاظ ول د بور وهلو وة یراتم دخو

  .هسیایدقسا هن سکره یدلیا مک یراقلاجهلج و ر رقت نرلکترردهسیاراو مان هلذر

 ثمدح هرکصندقدلاق یشیرغویراتنلوت فاق وا و تامدخیرمم ب ومیدقوب
 هورکماچب بودیا صحت یتدرلنای دارد مل هریولوتم درب بسأنم کوک هنتسا

 ارز یدرا ردیکهفع وص یتلخ بول آورد تمدخ بودیا ادیب راہ قلعتمهلاطم یتعیج
 لتفیدیاراشید نوسروط سوبح نوساکر رض همد وجو کایاةع ناسطلسرکسع
 یّاسسیدنوط نب رللد بوریو بهمن م هنیلروس بو دیا ضرعت ندهابس لق دنلوا

 راس نکن راب تن« ناطلسو رای ددو د هنعمط تم دخو هبمالغو یرتفدهیزج ید :

 لئاقبویمنآوهناوب دیرهغندد وکر روزی اشسا ر بولک نار کت ياغ عضو وب هلاع قلع

 ضوغبم م|دجیالتبم دن E :!ترهن ماعوساخ عامط ندودنکومان لر ول دماتسداب

 لیذرهبترمربهطدا قلعوارادم طارماو نولو هاچ الب عینش تم چو دی دلوا من

 ن زوج تلالد هغو یی ینطصم نأ طاس شنتفو هعقوویدلاف ندماکسا لنت هکی دلوا

 بوشودلدن :!بولیو ویلا اراوشمط هرکص ی دبا تلر و ینلاغآ یر چ هک هراقا شورد
 هرم لوزعم ندرصم نوکری دایارورم نوک اتر زا لا تروم لب ى دلات كنتلآ يني
 تالکجاقرب قلعتم هغ وا ماطن اب بو لوب هي غم هلم | تشیه لی دبن بواکأتماب فبسح
 ترادص یوقرم هغ رو: هطح المو د هلوا لاج ن سح بب للامر طخ هلوبدیاتسهلکع ادارا
 بونلا ندا اب دواد ترازو رپ هلکمر دنوکه رکذت هب لاو بو دیا اقلا «قوسهب یمطع

 بارفثسا باتو مش یباجګ رماو یدلرو هیاشاب لیسح هرمز وکی حوا كنابع#م
 قمارب هلوقندنف وخ یتدلوا راد او چرب سوپ د هلوار داف ه رکسع طبض هکبنکل بودیآ

 ؟هعقو یدم نأشب شیارب بو ر ویز ها نومقو یراکا بد بو نیا لب هنیرنخ نوچ ا
 یسهخا نومق شورغزومشسد هش را هزالم هابس هر زو دچا ناطاس دیدج عماج رد بو دح

 زادعاسبو راو نوجآ میسقت i Eh. ES بورو
 هنملارب ناحر دنا أ هاو درب نک ردپعازن : بوبلوا یفازهابس هفیصت هلفلوازایرامزالم

 موج هنوز وا ك رانو وډ درکی دابا ا یا ندوق بوراصنسأبع
 یدیآر فر دق نسکس هکرامز الم ی دلی ل تق یی یشاب مز المو ح ور بوروآ نج اترو ی دليا

 عاج ہاٹ دا ج ورخ یدنل ناب یر قز کس ندشرض رو نج راپ دن ال تقی بو ذج بوث وا

 ها نز هیضام نبظاقلخ بوقبح هعماج زان نط صم ناطاس هلن درود نوا كنابعش دید
 ررواراتخر فبفخو یو کر اساہل ف فخ نامنع ناطلس موحرمارز راب ںلوارورسم هلکمروک

 قاقوادیدج مماجلرکسهبضاقو ینفموربزو نوک مرکبراپ یا نزوآ عضو هنادنولیدیا

 ا یۍدلوالزوس هچهلکم لج هلنعم یرغ ر کس راپ دلی نواشم نوچ ا لاحدا هلام لاتی ب ید ناوؤ

 بولوا قامت نوا ذخا نوچ, یر ناتو لاوما یدرراهزوق ن دند در اتمی العارز

 + رخآ 4
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 هىاغ 1 لع یزلوارف e را فافوالابرح رایدننا شف و زكذاقوا لج هدر سرخ همرخآ

 مه 7 شوخرس یتلایا هس ول ساب نیس هرم هارو هج دحرسرد زور نلت

 و طنیدو اساب دجیقوص یدیاشمردنوک هنبدآ دما وباغنلت بو رو انا
 باود و دراردب ؟دیلقم كج ديال اوسی |بوک یرسحرکسع نیا تشناب یس ا

 تراسخ معو اا ااو زوما هش .دادمار هاغ نلس (لنواقدراو 8 7

 هل: _وط بوراو هنیرزوازاتب ی دیش وق نیقب پولک ی رو اط كن هج للح مات ملو قاس وزار ا
 عانغ رفا د نلتب پولوا ناشد رب ونک ار هفارطا یکو هب ءاقیهک بولپزوب چک ی ا

 ی هکفل تراز و واتساب لاس> بی یدلک هنتیالوبوو ود هليا لامو و بس ادجعاو

 يتاطصم ناطلم کما شورا زا اغآ یرهکب وکی دب یمرکب قالمعتماشناب اس طق
 تور و یتلاا نامرفودار ملت ما اسار نیسح هرم ریزوردن دیک هعماجهطروا هلا

 O اغا مارد ر رادعاس ندور هنو

 یدرودلوایرماغا بودی تعج هلنآدم ها شوهرم او مياشب لنقیشرایریا

 هابسو یرچک رفن نواود ر دکرکق نلوا لتقو لزءرزورر ودلوا رشیکباررت ییز
 یتطصیلهکفلاس ا دج روک اشسا ,دواد کی دقچ طخر رایدردنوک لاغر ع ها |

 و رنک یباو كس ره شاروبب مدر ونزازو هسیارونلو رو و سام

 زانوسرواکآ هة سبا لر دیارامتخا یکزمهاسداب هرخ الاب تولوا عقاو عار هلکمکح شا
 كو اتسدانآرب زی دلوا طعا زو بوق فی رس طخ نوجمااشاب یتطصم نل هک غزوان دید ۱

 هنس وا باغ ماربیدلوااغاو یداکهیاغ شورد بودی افتخاهرمع دبا ى وز یس هیاو

 مولو نعط هن ەت ایر لام قلخ نامز لوا نر قلخ شارتعایدلرو ۱

 نالوا یزاتتمسد یلورا لب اوعدوب.د یدتیا لق نوجیم معا ر زو یلج اتو طوکراب در
 تاما روض هنلا یمعخ بو مغز وکی ھخ یکعو نان شان اشلا مطع ہا داری نوزاد هنا
 یدنلیوسرر هدر هلوا سرخا ناطشس بو دیا توکس هنلتق هلبا ٍطوردغ نکیشلرو

 یدلتسات هغمر 5 .یرعکی هد هرشط هلک اٹ رارس هیاتساهزابآ سر ۱

 نزلاسا لننید وفا اشسدا :وراتیعج هد ]یک دونلواوکد برق نع

 لنطعویدنفآ مارا شرت هجرت شر یارک ا نا

 جخرد لقلطا بولیفزان یشنابق بوربک هر هطو رژ نوکجوا یو هاشداب ںی تما
 علراح نامعناطلسو دف اوین دن ار سو ادم احد یو هبذنسک 1

 تلخ و دهملیاتجر یلاعت قدراشمروکیاعقراتابا لها شم هدا ور لاع نس بتر م
 بوروط نزو | عا! ههنکوا تڪ بوقمج هاو دیرلت رصح هاب دان مد رطف دمع یدتلغآ

 هنحالصببد د ردزوج تیاعر هبافلخ نا ادآی ھك كقلخرايد را الصاراینیوآلآ

 لاوس ااا ف د ی روک ترازوواتما :ینطصمیلهکفل لا

 1 هادسینوک یش نوآ رای دقبح هیاتساب دوا د یرات رضحهاجتلاع هاش داب وک خرپ نوا ۰

 لاحترهید یدلوا مانديلا ماخممط بولوا یننیمو يمه ع ارزو بوراو ی غال

P۹ 
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 هزوامهروضح یهالسالا جم ید یراترضخ لاع هاتسداب راد دیا بالم ن ا

 قابلا یز هام مشر ندم ابد وهيا تاید ور مک دوشم و توعد

 _ اکا هل یالانزواداتعم بولکاضراغ/و میل مگ هایت ی بونلوا هی الایښوکپ یکی
 خار هی ایزهامیدلیا لوزا هنس هزاح ا !رقرسلد هداف و بورەك ن د نسوق

 وخر یلاغ یرهیکب هل بلط ناز كن اغا شوردیراغا یهورکیرچک:علتزکس
 كمردن وا نیرامدآی دنکهلالا تباغا شوردروبرم کون لرعثعابی دلرو هباغآ غطوصم رر

 بواک هیضخ هما تم واضریرچکبو در دک یقالوق ندقاجوا م دق نوناف بوبثسا

 [.ضراغ| ما ینوکی ع ںی نوا یدل و یلدا نی دوبنوپ زمراپ ید ی دلا بس هغاجواو هراودنک
 یرعلی ابردق كيو یوبقردق زوتیرد یدلوا دعستم هلن |یراپر شب سومنماد بو راوهزوید

 روا یماساب :هزاباحورخءادلراپ دلا ےہ د هبهنب رخ بوروک ندنکواهاتسداب :یتساب ایه
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 هیلتاب دا FRE بول ول اکتجز یکیایرادهنزخ ما را ناماتساب هزایآ
 یدیشلا هاد بوی صالخ ندلتق هلا اجر اغا لبلخ یس اغا یر کب تاک

 e نیدیاشمر و یککبابرد نقرل وا ناد ورق یدیا یمن شنب ینتمدخ لغ واناو اوج وردا
  یسیکبراک مورص د را لن ر طس نان وخ هرکص ید ړو نتل اي | سرم هاکد که نفس م

 یرهکب بورد وکر روخارس هفارطا ن ا2 ناطاس موحرم قبا ندیبوی ربا ساوا
 انا ی دیا وا میام فبحا راو بذکهجم هد یدلپآ دارمل اصمتسا یتسرمز

 هلا هزاو اوي وار بوشود دص لاى ركب ول رىنات مان قاملا دبع كباتنمە

 یدلردزوکهنشیتفت شواح هطروایدیاش هر دنیا لدقرفت یرآ ربوبوروموا هن رار زوا
 3 لاصوصخو هانسار ار لیرص هل رامدآ تاناتساب رج هزالارک دلارام یسک راک مورضراو

 هیاشاد یرج بوت ود یلاساب , شویرچابم والن رلک ٹوک ودپولوا مقاو عاز

 نلید ک E ای رجب بودیآهجوت هرپقیرات وب ید شاب بولوازارد نابز

 رایدتبا لص بوریکهنیام هليا تیالونایعاشاپ نیسح لو زعم نانو عام ورضرا
 هغمزاب نانکسویدلبا طبض مکحو یدرکأتسا  هزابآ ب وقیج ند هعلق ما یرکپ

 راب دواک دلک هب هناتصار اد وب یدلپاحا ارخآیراب ر ہےکہ نالوا تامورضرا بویلشات

 شاونس هاا , هزاپاو مو رضرا هیاساب یاس رفت کاتساب ,حومهن لورعمندرکب

 هد یوط لا یدردن دوربکی لستم بویمقچ ند هغلقچ ]م وقرماشاپ هزاب| نکلی دارو
 ۴ ردلنلا لاو تلودار ,زیدلکهتک رح و رابشسا بو دیار ومظداسف : هنتفهددالب راسو

 لوق مایا اعقاو ید رار دب |عورشسهداسفو هنتفو رار دررلکد ندلوقعلا یوذ هاش داپ
 یراتابحو تیل وتو تمدخو بصانمهلج یدلاق ندطررو طبض بول وزو هدایز

 شک دهغابازوسبولواپولغم]رابتخا لب درو ماو ال ةعورار !دکماو ضر ء لها بولا
 ك ۵ کردن لا ,لفتسمر کر رهیدهشاوار دکم یا كاع قلو
 . ضعب E MN هلد ون هبیلآ تداع رولوادم اک رثسهتلود هل وا زرصع هنمکح هند

 ا نکیایسیل وس واب راب لغ وا فیس هد هروب زم هنس لاس نا باتو

2 

 ر
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 مه  رلردیا نالات نفارطا بوری, بوی | بیک نامز ره ۳" و رفت گو

 یلغوا فیس رار, د لعربم هی رب مسا وفا هنب ویش تکی هزات کا
 بور دوکه تو راد یسا هدا ۲ ماناغا نسحهلبا ر ؟بسع كس :ییاهنماز)یصق ا

 یف لعربما بوم# فو پد نوجتکر» دنوک ب وت م عنصر نم مساقوم
 زنم للوا

 لعرمما هلا ق ر طرف وکم ب و دیا حرد هسی اهن یزاب لمح تاگ اک نالوا مزال
 دسار دیا لتق ی او و ریما ب ودنک راکتاقفتم نولوا تغب رد لع ربمارروس ودهش دی

 تاک ل وتفم یبا تب و لتفیلع ما نوار ا ماست حو رخ ید

 نسح شوساحنانلو !نیمعل نکیارانزوا لانق بوبوق میاق هنیرار رب یرکسعزسغوب ساب

 یتغاط نیبلک هلفغلا لع هلی دول كيب ییا نالولایهم 4ابیکیکیدر ونکربخ ةیاغا
 تانیلع رم و مساق هم ن ولا ناوارفلاوما بوربق یکی رکی نس هلاط یاکو بوسک

 فرو لغوافبس لاوحا رکذ _یدنکهنساخ ناپافاف بوکیدهزانشورپ و ل 1 |

 بولوار کت داغ یدافخاو دالواو ر رب زوامت ندز وب یتسهکاس اب فسوب » هیلاراشماتسام

 كرب تل نوا لب E ن نوا

 تابلقتوزط وردنکلهر واه اولا, ولوبص ولت وا هکنراد هکع لش رق ماس سولار طط
 هنرروما طاح وامتو د هلا هم ردکح یرلکب هنابلاس سولا رطا ة باس بواکەلد اراز ور

 ن ز وا نوا تلای اتاپ فس وپ ل غوا فیسروب رم نکیالکدتلاب!شسابارطبولوالیبعق

 اب بوق هښراصح ماش پولوا تسکتم لکدتا كنج هل لغو دالوب ناج بو دیا طبض
 یراتموصخ دوخ هل بلغوا نعم بوابتروق لیس هطساو یدنفا مهار هدازکب یلع لضاف
 زفاب هرقولل اقص قآ اتساب فسمب موقرمیدیالکد یلاخ ند هعزانم هلک اهلغلوا لاک
 یراهسک دنا اله بو دیا ل تق مد قوح سولہ ار ط ی دیار کهابحربد + ددوپوج یزو

 یدیا لکد دداو هکید شما میاضایوسمردلوایپ هسک نالفاثسأت درفرب بوق ابو همق -

 ادسرا هن رخ کیدی یش لامهب رم لوا هلا طا ستون و ی دیش افي وا ا واب

 لتقل ا دعب یخد ی راداغراندیازفحهک ردلوقنمشلبا نقد ل اوما هر هارخۀګ بودا

 E ونا ع ,ناطالس یدیارغ راقج لد ب ودیا نفداعمهلبالام کی دتا نقد

 زونواكيب یدلپ!لصاعلالقتساهلبرانابکس بودیاداعباو درط یب یر کب ند نکل
 یتلاباسوایارط هاا رع یعاک نقدلوا مطعار دصا اب : یطص میل ەکفل هنلالخرپ

 بوق اف ندن "زب نالوا ینامارقم خد لخوا نعم لقدراوهسواپارط خد لوابواپ رو
 هدراکتس هلبا قات | لغوا نعم لب اتساپ رج یدنکناکتس یلغوا فیس نكںاکەسولبارط
 ییدلا م طعار زواشساب ار ٩ نکیالنددص قمراوهنیرزواكنبلغوا فیس نگو

 ا ره4یتسودرب نالوا لنلکشیسا دنتکوبقو نمعم ؟۸نلودرد :نلفوا فیس یک

 نعم اسا رع نکس ا راهطا نسهمانز رقم لغوا فیس یش ھر دنوک "هلاگب وو

 واز ن ر ورارق هخمراو هشرزوا هک ءرارکن بوج | لع هب همانر رقمابصعت هل لغوا

 یلغوا فیس هی بونوداشابرراچ ان هلغلو عن زام لر ط تعیص یدنفال عید



 7 بروا قانال آ لك د تسدا نر اض بورك هنلا هد رتشان را هقمش وان هاب ثلنح :

 جزو دابر د با علق دلوا لو زعم لغوا فیس هکر درن هب رغ ل بح ید لبا طا یی صنم ۲
 فیرحلوا اکر لکا ابر عر ںی ہک ی نیرو, لدا دصق ویو یراق ناص هج رخ كلفقم میطع

 هصوصرم لافق ارهبکب وراوبوقلاق هللا ی دنفا ىلع ر و رم یفاقاتماد رگ بو ورخ

 . ەکلرروكب و دیار سکیراق دنصبو رکو رج | بو رق شر ادیلکرایدر وکحرب رپ ظومح هلن ا

 ۰ قوبرتاندلامبوئلوب یرهجنس نابق لنر وروفاک موشلنرب وزاج او لمره نسیب
 لغو فیس لقرلوا سکعنم هتلودرد همضقوپ روا ننوپكنمح هد رم ندنعاتساب رگ

 نوع ارتست الوا لبلدو شرف بفاتمادر نرخ دم هنزح هژغاوضوزعم هلبارامسب لام
 یدلوا ااا ع بویلوا یکم قمرفانیا هلقدلوادزنسوکوب دسلبامادعا
 گكنرفرقرق لنررهو وام هلا ناوارف لامینوملق كيدو ییادکو ید ی ر ن دنس هلیحو

 هب همکش یل هرفکب و دیا ذخا نس هلج قاب لنکوا سولبارط بواکه قوحو شورغو
 ۱ یزب قدقح هغاناس روق زوملطل امز مالڪ كرلكنرد هکر راما هناجر بور وتوک

 ٠ نکی دزسهنزس بو دیا لآ و سهد هعفارم لیحی دنقل ع هد یدرشسود هتم“ و راکز ور

 هجرت وی د رابدید زویلطل ام ن اجرت هک دتا ناببنیراق دل وا نماتسم هجن راناسل رانا
 _لویسنیرا) وار طلا م بول وب ل اج هبصه) ه سوک یغلوا مولع م یدارم قلن اثساب بودیا

 هدایرد بل هتک تکنرف رفت ناسکسبودیا جد یراکو ضمق یلاوما هلاجبو راتو

 و د تجنغ لامیرولف لزق كس زوت وا ندلاوما و دلاو ی دمر اة ج لد بوروا نران وپ
LTناروط هدر«مزا لق دراوە رمزا ن ږیاارتشسا یر كنوملقر دیا ملبن راس بور  

 رماوا نوخگ | و> قاقحا و دادرتساو مالعا هبهلاتسآ بو دیا رض بق بولب لکدروکوملقرسوملاد
 یسوبلاببولوا تالاس هنس هداتعم هلیحهنب لغواقىسكقدراوەس واپارط بولا هبلع

 . ید بوروکه سیا هز همزلام بور دنوق لز مرب هل مارک | انتر وس بور دزوکرامدآ ن لابقتسا
 بو دب | ماز د ی دی | نم اتسم نوبلق هکین هی نوعا فکر دن وکر بخ هغ هلی ناجرت هيو دنک

 بوږیامادعا هلجج ین هر ەکو یر اہم ناک هجا بو دیا لتق یس نس ناقج یررمآلوا

 ےک ی

 هاب کودک بور و باوج ون د م داک نوچ تراب ز یغاطلص بولس نفیدارغوا هی یخدلوا
 وب بودا یلنتناقنولبط غانو سوبلاببور دیوک نی را رت ماا یدلواپبا
 |. یژهلبح هنوکوبر دبا مضه بودوب قلبم هما تعنصوبرا ر ولا ششخب یخدشورف
 رک هسیوقیدنکبور دوکن دنلو بلعب نفلرغآ لوزعمهسبااشاب رع سیا نوح یف
 . یرابک هقود ناب یلا هدننروب سیر ید یرلیک یکودتناللیمحت یقزر و لامل
 یرادزدو یمامآندیا لتق نیرابضاقام دقم بولوا یس تاب همکاطنا ی دنکلعب بولا
 بجز رادرس هلا یرایکاتود چار اقا امن ود ندمآ یدلک ندنراغء بو دیا لق

 7 میطع بولوا قلم هنبرا هقبس قازقرفاو نکواو وارغاک ی ںی ہک ۂزکد هرفاتعاپ

 . ییدرایکز اس یدلواقرف نوچ ب واود هزکدیر رفاک ق ارق هلغموتاب یراهقبثم

 .. یراق
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 و وشلایدیآ ی عمآلوا هملغ هو هفازو ع رات ریگرابدتیا ار /ِ و باا یقین

 ردر ساز وات ندزویشبیدلوا ك الهو قرغ یسیقا: بونبلا یزکص نوا ند هقمتسوو
 رایرلوا لصاو هپ هرماع هراسرتاناغالاس ینوکیییشب یر کی كن عقل ی بونا رو
 هللءب ییا وقسم لمر لئاواوقسم وهل نابلا ندمآ ف لاو نیا ینا هنس م اھو
 ی* ۳ ۳ ! یربل وا میز )ول "تم دخ برا ایسورا یا لسو اور بوک

 شش E امج ننیارسرز وی 1۱ یبایدایلارآ هاو اب از وس کا ۰

 زوباط هک اتقویدیشمر نوک + نوا قمردلو ند ناب واتنفالمكنسهفا طه ۱
 هنرز واوقسم بولکرورغ هنسهفن اطل رای دود هر یهترکسع بول وار سیم یت

 ی ییلوشراف هل رکسءیتدوقسهرابدیر وه 1

 | یل دو هةسمراد دارا ارفهشراراد فوسسلا " هبق بوارربق و یرکحا كیرتسعو 2

 ب ا ل هلبا ناټع ل هک انآ یر ہشمر دوکه ب هناتسا ندندناح .هنکب وزات 3

 نم رکسعردق ثلبب یف یکی راغکھل مدقا ندنو ہلراقکد اؤر م رعت یت هل هیلیار وقم
 یناخاب هرتسلس لک لپ مابسایراهدو و یدیشمر دنوکه سراغ یکم نا دغی و ق الفا
 هلهرکص ندق دروب یرافک بوشلب هطرکسع رات ات لذراک ںتہا دا ںیشا نداز رب مر ھق اه

 یلاهبهلنس ندببسوب یخ د هلی دلکپ مناغو م اس بوراقیج رسا هی دمشق نوفا هاب الو

 ۱ ا شکشق ارزی دما .اغصاطعارزو ا اجر نور ند هزت ساس كرمت 2

 هلیرامدآ یا فس دا ازوممرع تیں مروتکی ارخ یراق دلوا نما لحاص بور و تک: یش

 یت ر رفت نرود ن ز وار دلکدز* "بتا بز وسر دمی 1 ۱ ۱

NETE ۴هزای ا تاکتس نما یدمشجا ضرع هده روس  

 زاب دارا تیاکتس نداشماب هزانآبواکیراد رچک: مو رسرا یت حوا نوا ك مرغ هام اسا

 زاد در ونک ضج نازاشامدیدزاب نام بو وق هنسبحزوک ی رامعنم كراز رب ام
 : نستلا نوایدل ,وتزاجا یی و هنزوقط یدیواا یسناللنجوارفص

 یتدهنب رافرط ی راسا هتمح او سراف لفارطا اغا هزالبولکیس هلج كرار رکی

 لیلخراش | ضرءیکیدر دن وکرایدلر ویب نوچ جارح ا ند هعاق كنس في اط یر چ کپ
 ندهحلق و یدروک هما مدآیکب ۱ ندرامدایدنک بوزابراب وتکم نیفتمییصناتمای

 نوا كرفص هام اتساب دج هزایایار رب نا ناب رک تک ارج یدلرا اجر یار هاست بوقج <

 لز اتساب هزابا ی دلیاولخراپ کی «پوراوةنیارس مع ءارزو ا ی : لنز وقط 7
 یردار طاهر داش تاب للخو اعا ؛ نچ روک د هناتسآب مس هننامص

 منم بورک یاری ربا ید ردیفللغوا كراش اب لیلخو یداماد تاناثماب لیسح 5
 ریز و رای درا هطاحا بولکتسار هیاشاب لملخ نادومق نکردمک هب وق بوقیجهرای دلی

 نکیاردر دیا تکرح واکدوب بونایطاکسهزابا زالوا دیقم نری را

 بو داو اغ ورک نناو د یننر | یرتغاط یزان«بوشیرااخا لعیهتشح 4 ی ےک

 هی وبقو راپدتیا مفد بو رک nr E الناز ۱



 ِ ET ET ات د لیلخ مدنلزح ا کی ا ۳

 ۳ شارو هم موراغادر وقواغا دو اغا م ر اویو

 بلط یار لوق تعج زای دتک هکمر وش ود همر وسو د هي یلوطانایشاباا ربا یکصاح

 تاضفهده رشط بودب اول هامس لاو ES راسی ركب اا هام ناب ز اطل مد

 زاد ږد ن E ندنقحهسد لسا لتف مک تلا رر دہ نعطهد ناطاس لذاف هزایاهر و

 زای دلک هر رب بوراو هعماج هطرواهرکبصن دن اوب درای دلی منم بوریک هیارا یراغآ كواب
 را ا ی مو یکی شور ا هدف اعم در مز ید قزل ام كج هکر شطو
 ناسمرفهاتسداب رک | هما ضرعذهاتسداب يیزو هرزو هیزلطباض کی دلواوب یرابآر وید

۳ 

 یر دلغاطوبدمالوا صالح ندناتم نوسلیالتق لنت الارولیودنک اسا دلا
 یفاف یلوطات ی دنفا ی ح هداز ناتسوبو یرکسعیضاف لیاووریدنفانیسح هداز ا

 نداد دیرلا (خ) گولب ورا نانا ا یاتاق نانعناطلسو ورکه امس هلناودیدلوا راس

 صوصخو مالالا عش راب دت افطی وتفندمالسال سرابقخا نوا ش بوقیج

 ارج دنوسنو رج مهندس درون شر مادا
 عج نا ود هایسل وال 2 "هرخ یاب یهبحو جهیجوتاشادوا د لتقراب داغاط هلکمرو

 ۱ 2 آریا شر و تااما لعماح هط ر واز وان ییا یاناف نا نان ناطاس هش بواوا

OSهکیدقہح نویامه طخرب یدنلواصمخانو رگ یرازوسراددب دیدنلوا لو  

 س اکیا یدردلوااتماب دواد مد هيد نوس لوا لذق نیانع ناطاس

 یدل لوق یغو دلوایربخو یولعم هات داب نوح راشع دنوسنلوا لذق بونملک

 هدلوق ن رکباراعاق یشابهبج اب لّتلولغو راب لس رغاح هد نوسدلو رالناف ز ر
 یادش, > ااضتخا هج دقم هتسااتسات :دواد راب ددو وا یو نکو ا هبشچ بورو هک

 هدوابحم وط لنب رق یراصنا بوبا هر ات < وارلبدارانوک ید 1 بولر م یار س
 ننسهقراوابدتنادخا بونلو ان ۱ قل اە 2اتس هز اح یاسر م انكي هرچ ندنعاسا

 هس هپ هلق ی دي لکدتلیاهیارس بو وق هنح | هبرعو تفابق هرم هطا امسقیلن رب

 ید یشانوصنامز لوا نوعلمیرلکدب د لغواردنلک نارود مجام نبارابدر دلو گم

 9 هب قید ,یخدینآ یدزجاراکد ییدودنکب ولو رامتشا و دلوا ندرباناق
 یرچ»ب ؟بهرکص ندزامن بولوا مج لعماج هطروا لوق ی دیایزوکه عج هک انشد ک تالوالا مر

 هسیارولوا لامرف هنر دکهاتس داب رما یدربکهلاتشساب دوآدراتسا دلو هکی دید هب هل یساغا

 الف بو دبا ید تیعجر هرکص ندنوب و نوسناپا مالک قحا تاب دوادزوکیرب ند زس
 یه يتد یاس نود ةعاطواعبس ] رابتخاو امت ای4طوارس 44۶ د ز زتسیآ

 ٠ ا ر وژ ضعت هبا لام لذي یعابتاو ناطلس یس هجوزاثسات دواداما زاد ںلغاط ب و ۱

 . دالچو رای دتا تعجارم هبیلچ لیخو هب ی دنفا نو دیرف ندهایسوهرابشاب هطوا
 ناسا دوادرادالج لقدر وط ناویدیسریاراپ نشود هک معا هل خد هناماس هتسوا
 ۰ نادیملنکوا همشجدو حم کد شیار و دص ترانس اهنلتق بوراقچ ندنس هطوارابجومق

® 



ET 4۱ ا نفد فیل نیو لس را كرا  

 ناو ا !a یدبشم انلغابیرلل 1 هحرکآ راس و یر تشد

 نرنما ن یربش وش بور وق نساقدالجرایدرکو <> لدا بولس الواب ويلا یا هنکرح

 ناطلسنق دلو معا ززو ی دنکدک ج لوس ندننموةاتساب دوا دلع قالا بوراقچ

 یرتفا ینطصم ارضک یر رکسعہضاق یلوطاناو لبا مور هزکص ن دکں یا لنق ینافع
 كسم بور دث |یضماهدهنسدکیا لنیابناخ نام لتق بوحو بولا ندی دنفا یګو

 هللا بوراقح یطخ یی دلآ نوار کلم صوصخ ندناخ غطصمناطاسویدبا یش ها

 نانلوارکد نامز لوا یدلشساپ هدایرفوید مدیا لدقاعرشمهللار کس ن بور دلا وراک ك

 ودل واروا ی اقر ندنرلرایتخا یر چکی رای ںید یتلصا لنوکمرواهدالج رالبد ناسحا
 عاتفلابجاو و یرداسفگرحو یاوعكنيھاپسوىرچكب الغ لواراپ دىر غا و
 همروا هلا ندفرطره هلکمنار وصت تادارملینو لاوماءانتغا بیس هلوبنکنساقر
 مان لغو لوق ندنسهفاط ىر چک نو وقهنفالغ ناقد الجهل :راموجهو هرعت بواد

 هطروا بود اه طاحارگشلو یدردلاق ندهاکتسامسیب امداد بواک ویا صخعش ۴

 هاسو یر: نامرلواراردر وتکهعماحهطر وا بور شب هت ار وایدراقح هرشط ندوبق ۱
 هاتیسو نوسنلوا لدق یژنکا نبی 5 زاد دل را ریاطاضیدزاب هریک نم درر

 كسا . دوار یراطباضیرجب مالکقح نکل یدژرید نوسنلوار بخ ان ھل د یر وکی س ہرمز

 امال هلو! صالخ ندراعقوط بولوا مف عرى اطلس لتق ندترزوکیدیاتسا و نق

 یږیاراش!واداتعم هیامغیو ا ناجا طاستهک یس ەماع كهاىسو ی
 داسف  دیمرت تو كن اثماب دوادبولو!لکرحوبد نوسلوا عفدنم نتف “هر انام ادر انا

 زایدروتکه عماج هئر وا« یه ندنآ دم ی اتاي دوا د نوح یدرا رضا یش لازا كرلنلوا

 نر ئاو فطر هو تش |هیاتسایدوادراپ ںلاق رخ مو توهم ناودلهاو رز و

 یدلواز واصمندکسناشن هداساب دوادراب دلتساد هکم ر و هر اشن بو دیا مطق نا رو

 یدر دمک هل ناچ مج" بو قوص هلنا تعر و عرف : یکتهال بلک ناربحو هنهر رس

 كن رابحاص زا بول وا ر لص ورک اش اب دواد هک دارم ندکمر و ناشف

 ندهابس لک اکهننکوآ نو رو صا نکردمک لا لاح لوا هلی ایام هنر اار

 یخ د یسری دز و نس هجارف تد یرپ ئدزدیک بو راقبح نیراتسد ندنتسان یوا

 راپ دنیا هعماجهطروا هل هماکنهوب هلم ابویدتبا روس ییاشاب دواد بون | ندننآ
 دېع هنرازو بور دیک تعاخو سابل هننک او هز وغ هنشابهرکصتدقدزاو ناو

 خد قوابر بودیا تردأىم هساعلا راهطا یرابحاص ناشنوراپدرتسوکتعبب و

 هف رط رهمسوب راح ان جد اٹساب دوادرابدرتسوک لاغتثما هکمرب و ناشن لاصتالا لع

 ایس وٹس رافواحه رک و یاب ش واح وار یرلتساپ هبصانهایجوت بو ر ودوجو ناک

 بورا اہ یدال معا 1 زو دفرطورب یدلوالوغشم هکر هغلا بود 1 مابق

E 



 :یهایسیدرو نیاوجوبدیدلرایهامس لکدرد یدروقوکهآ ندنادیم یاسای دواد ٩
 یدلزوب ناود راب نتا دمق هم« یل اوح اورا رکسعبضاف رای دد ردقو رمهقالع مزباتساح

 ۱ کک مرر 1لو ابن ار لباحندنتکرحوب كز شل
 قیحر یسا دن ک رابحومش لحم ل وا یںلات ر بويت یکجا هنو یداکهیارس

  هدقدلوب <i هل محووب بولکهمطءارز رو یدیایرجو لقاعدرمردک اغاںجایدامآد

 نا موز اک هسنا یروت وا ندلاوحا نالواقاووب ر | زوکهبوساکی رکب درفت رز

 بت یروک ہل بسيد علیا لتف یوم فری هنتف لوا لاحت هللا ل ضش بوراو ر و
 تولاغادجارویرم بولی زاب, نامرف لاا یف ب واک هتبرج بولوا هبننم ید ساب
 دکناث یدلوا هحوتم هعماجهطروا هلفغلا لع هلا ی وہق لف وکسایرا دقم زومکیا

  للبصاضتا نالوالنا یدلر وریخوب دروبملکیسا دن رایجوبق هنتیعج جم اجهطروا
 E یلوصو هلته لوا كاغايج اهل د ارایحو قر اب نلوا شوه دم بودی اال یس ا ن عرب زابلق

 1 صاخشا نږ تیعج لوا هاغاوا یلاوحا ل ماش كنس هلچ فوخ تمفاع تماغو 0: اکد روک

 ا بوتودتدنس ةي اتا دود بوریک هعماجاغاںچ اراب ںلغاط

 ها لا وا نودآتوق ید ارطارابحوبق ب ور ور دم هبهب رع کود ر کم وحرم نابع ناطاس

 نماقتنا كموحرمهاسداب بوغو وکی د ك .كلوالا مرراپ دشا ساحبوزو و "وکههلخ 2 یكی

 2 ارالى دلتا هيا رد یقلمخ ۳. 11۱ O رغوار دنلکوراد دل

 نا دم د یربویدنکوش اب جوق هنلتقی دیا شیدا دش وزد ند یکه ددو یخ دیر

 ید كلى دیا شک ولایغاج سلب دننسوک ن الوا علهبرایدنک تاراتساب دواد هکب لیا

 هبلار اشمایبات امان لیسح رمت ر ازوواتسان دج یر وکو ندرکتخارفی دلردن روک مدآ هلت

 یالا تسد ةھاثسداب قحاننوخو بو دہ | تر شاہ مرو مارا د هام جاف راتسا دی روک

 نهاریلد راوتم دخ هقمعت یلو ناد نەک > ما دمای اقا ماش اهصاصق گارازالوا 0

 فسخ هرمرکم نکیشلوار ها داغ قو طزوب ه> الص تتلو هرومآ بوملرا تیر نا

 یا لصالایونوف هکناماسدونرا ندنرلابروز یاس بول وا راکرد هب هلمح انس اش ات

 لام لذب هنلاشما ثكیا و کا یدبا لحو نقع ںحاص د اراک تراس

 ولو مج هوبق رای اب ذط وا نوک > وا رخ ال بر ی دا كبر 2  هلک | ناوارف"

 . شا شرع نفیدردپ برا هقبس یلارقول رمت ات یدتیا روهظ راهنتف هددا دغب و مورضرا
 ۱ یراراسیتخا هایس ناو د یس اوا دما نواشہود ردطد دیقم مطعا ريز و ۵ نکیا

 رزوورو», راوهبارخ le کر ؟رزو رب دمر هزب بوراو هنمکوااغا هلا ات ارامتساب هطواو
 ولدلسا موج هناو هافعتم یرهلبو ها هکر د Nk د نسحراد دب .درومل واد مقم

 لتق یرتلوخا شمپاسقاس مژن نس نجس ىة اشم هر طن یرت شمر زو

 : یفارهنغودلوا یس هقالع لثرازو كنس هغاطیشاوطزرم هنسیایسزب ك ږیا سعا

> 

 ۱ ناشکت سد ن چ هلک دز راد تسبور وار سید قو کد

:۳ 
 رج



بولت تساوی e لیل یسودنکو ماست "
 ۲ راجت یدتک ارس 

 هزت سای هک ل وق ی رشا لاصرا هها سد 1 اب دلواهب شاب راد نرخ ی رم یو دننک

 لیس ر یار رابح ورق راد لمم سوا هزم لک داد نوس 11

 بولکهزا و دل اطا یف یدر د هزوکر اخ نیو احاتسأت د قیس ید جاست هیاناب

 هنسوقاوراءاعناو ی هک | نوبق هرفن بو دیکراتعا هراطب اضی دیازارق هدر کص
 اشاد چ ر وک یدنتسود هلبارا هجا ف ق ٹر عماد طروا ی در دنوکرکتس هلک کر

 هژانا نابغطی دلی و هپ اسا بح > رقلنادومقبونل وا ین هب هرغلمأشساد د لملخ4یاسور ۱

 لس یردا هاش زور امتعا هژزوس نالوا لهاوفااشساب نچ جروک اتا ساتسا

 لاو- | قمقحم یدردیلراعتسا قغ دل وا لتعاطاو ن ؟وبازیدر یااقعاهنوتکمهللتماب

 تلاباالاس یو لکان و نوا تلنبلو الا یذاج یدیارابتمر دوك ى ابروج ن قاط انوفا 2

 . هنیرامداو نکی راقاتس هلج ویچ وق هزاب| لسم یازاتسا ینطصم یراکیدزومورضرا

 : رخ و دردر او یرکسعو دق كبپ شزوا یدلا م هت ا رکی هناا هباعرویدرو

 یرره یشاب كاب شوخرس و هزابا ك چ وکو راد همر خر وکو رکن روپو ج و قالوص وهب نوروتک
 دو دح الوار اصح هر تر سر درا اغا لب انتم دخ هل اب بولوا یداصرکسعرا دمانورب

 بور او هننوزوا هلغل و | لنت تفلاخ هشزوس كنەزابا اش ۳۹ اب یضنرم هدراصح رق مقاو لر

 بولیقیص ندوصرلب دلباهرصاح نوک نوآ
 . ههورکل وار جا بوقجأش اب یارم لب هربو

 توعدهنراکب فارطا بویر و هجززواهرقناو ساو هس لعب ی لوا سام
 لاوا دلوا قعامی ولکاشاب فسو ن والق یسکب ہرلکد یشع رهراب دنا تع اا وح

 e زی دتیارا دم بوقمج وتسراو داسا دج رامط لساومص

 هللا دنء ندي منسي ەزا|ى ديا ىدقتعمكىەزالىك خش یهیرضیقیدلیالتق با

 ر دکنس تص رفدق ر وڌ ردشعا طلسم هر ز واكل اط م وق وب یس یل ته لزایس

 ی a لا قسقا ی ءاغ ول لقدرا راه هباگ رها ندموروح یدردیالالضاوید

 لتف یکی ف رولا ن ۲ قزل هنماتی رب هدارفو تاسف یغوهدارغوا هلپحو 0

 کا ۳ |هدهرشط یدر دیا تسابس هما ققاق لعن هابط كنبيکو

 دج نالوا لیسو در بوز دن وکم دا لقدلوارز و هرمناخرات ات لیدمت یداکودلومت اتا

 قایدنلوا ل اسرا هی رق بولوا یاغل اف یارک نیهاسیردآرب ی داب | ناخ فو روتکے ن ارک

 هد هرخ الا یذاج یرلر دنوکهمحو در بو ار و یغاج س ن هر < کد لکن اخ یارک: كدياج لس
 هلا یتعافتس العهن هرکصتدافتخاررق هنسر یدنفارع یسهحاوخ لاهعناطاس

 قل رایساضق نم هی یک دنفاهللادیعولغواو یدنکب ولو خرما ج هی هکم بوقیچ

 هرفنا هلا نسخ ردقكم قرفاتاب هزانا هکن وج هدازهل افح "یرادرسیدنلوا شرع

 اشاپ سابل |یسکیر کیلو طانا لکه اکرامجدایرف ی نلیاهرصاح بوشود هشرژوا
 دو هدازهلاغح ندا رزولتلودردو ی دنلوا شتعتل ارس ی راز ائ مسلک راكب نامرقو

 یناخ كول ترودواغا نا ذمهرق ىشناب جارو طلب ایر چکي ردق یي ترودورادرساشساپ

۳ ۱ 



 یرادرتفدبوروتوآبوراو هب اسو رن دنا ید نادکسا لبجر هام ب ول شوقه ۳۹۸
 توٍاصروسو لوز وڏا ترث ايمل اوما ل صع هلا ير یدنفا ناجع یتا 7

 بلاغ یفرط هزاباو یدلپاقاروتوا لقدراو هتیر ازابکب كر نیا لزاتمرل 5ه رکصندک دنا
 یرقیقل |مجر لدنغ ودلوای را دنا ندمت ب واكر خو د 0 نوش هلغلوا

 یروصو یدلیاثكنجیآجوا بوراوهب هرقا هزابای دلی تدوء نوعا طفاح هب سوزن

 ينداتش ماکنه بویه هلو رفظ نکل یدلیا مادقا ید هی هعلق جا بو 1 یشوراوبوسک
 مه وا عماج هعقو یدنکهفالشق هنخاعخ ماکو یدلوا غراف ندکنج هم اثلمنا لول

 زواب هقلحدودن ا رزوریزو لوا بوملیا طارفآ لبضغو رب یدک ندصنوح هرم
 تادحو یدراقیینضرعهلبا بیدا ك ضرع لها بو دیا هب رغ غاضوا نوچ ا تانروک
 توس, كنا د ىسومان لدار س وال ان هنس هسر قانا سرم هکندراو هب هحردرب ین لٿو

 هن ادا ش ضعد ندرانآ هک شا راعشتسا نرنس هم اطل وقوی دلرا كاله هاب رض

 شن هنس زخ هلو وپ یدر زتسوک ت ااا هلا لام ل ذب ندهنیزخ چچا هک ںایا سح تکرح

 عبا هيو دنک ی ابرو نوعتم ضعب ندنرایش اب هطوا یری کب هلتروصوب یدلپا فال ئا ید
 یراهاولخد كتارشح دم یدلیا قف وت رزوآ یس تی اوه ینندب ل وق ییا هج عز بو ږیا
 . هچننک«هنقلوا بابطتیرارطاخ كښرکسمزدق وب هلا لام لذب وكمت اتکرعنزوا
 . هلهاسماعو هلبفرط هابس نکر دی تموکخ نزوا بواساوب زنا تیافکه نب هسلواهنیرخ كب
  ندناضقتاداس نوکر هدانا لاراب دلوآ نادرکور ندو دنک هامسلکدتا هلماعم نزوآ

 ۱۳۹۳ ۱9۰ ااا تت0 دادتروص اروم ترو
 هرم نکم | كبرک نتیجو تناب د قرع كثره هلب| یوکس ثب بو دیامطعو تاداعسو
 هسک ج اقر نانلبرضاحهاسلجوب دیدلپ وسر فک ظ افلاضعب نکیایسیکیراکب رصم
 ندیلوطاناراب دنا تمعج كنم رح ییماج د ناطلس بوقل ت هغاباالع هلج هلک اتداهدم
 ا او5 ااو هنشلالضور فک هرم بولوا ہور کرت ددفاع نفاق
 عن نوک ران درک ود توصاد عند لنا الان ورازا ر تف هنلوح ااو
 رزرو هرم كەمادا ى دلوا لک دی وجه هبیفموند نوسنلواارجا ی نوسلروک ,

 بوراون ریل نقوت نویز سر دلکشم ماکحا یار حا لنقح هی دژلوا لز ءوزاکر دمطعا
 یدتسیا کتک د نوسلروک هسدآ هی کو دنیا علا لعد م لا مالعا 1 اوحا ةهاشداب

 ااا نوکت واولغا قا یر ااغ اد )زوز هایت نره
 ن 0 ااا ر ن دتلو نوچ ایش بو یاب باطخ هال ئ ږا ل اعم ال

 هسهکیدزوکه ید ادعا هس .وکرځ باو دد و هرسردررقم قد اوا لتقر رک هلج

 تبامل هکر وکتتاصم یس 4حوم تام دةم كن دعا یف ب ومک طظ ال وقهیو دنک

 یارس بولس روق ندزآ زاب :ناجلواویدشوس بولوپ تص رو 9 نامه یدنفایم نر لش

 ورا هنس ورقاغا بولوا یوجنامهلفاو یهولعم كە ۱2 ترور ش یدئسودهو رمأع

 ص ارم بود اچ یز کشا اغا ینطصم هەرچى ساغایر هک ید ابا

  1 مدآحافر



 نر جو
0 

 نش هبوژ هايس وچاشم شیوالعزاسوابدزونکهنسوبقآغآ ید یب یقه بوز دیو گم دآ

 ئذلاغوچ هک دتکق لخ بول ما هنسیک نن روک اف فر طو هد یا قرم
 یساوا نابشب ر كتیعج نالوا هد دج ناطلس بودیا باطخ هرانلواهلس هاو دنکرزو

 قایوا هدر افغمسا تروص6لاکدیدر دیدوصقم كرار بضح نلاواصوصخر دیبامهدارپ

 تعاقف لاکو رايدر دنکهتیعج هلن لولو الب ج اقر ییاغا دع یجربو مساق یلد ندی اغآ
 ندتیعج لوا هب یدنفا نسح یشا دنرقرهد یسضاق لوبناتسا لعفلاب بولوا فاصتا هلا
 دی دم ید یدنفا نسحرلی دا لاسرا هرکذزوربخ حو د وسایلو نا بوقیج

 نآ رح نو ریکو رجا 9 ل اوصو عمان غا ماف یلدی دن |نامهنلرنم بوق هلی هنا وضو

 یزروپ رم بو دیا تدحرامظا یدنفا ی نک رای وس هاشم و الع ناروطو اهنکوا

 ندفارطالنرکدید كروا هرب وای وس هوابوانوپ بودی مس هانزوصرافکا یرانر دوکو

 یرایضمبو هداز ید شراب ںلشماب هغ مروا هنیراتسابور اب دل هب هطروا بودی یدنتوا
 عقاو بو دیک كر هکوس هدرانر اپ دراقچ هرشط هليجوكو درواوازوس هز هب یا بودبا جم

 بوراو هنر هطوایرچیکبالعو هاضق ضعبوآ هداز یی اچ موقرمرکمراپ دشا جلب یلاح
 زدلقعلا ولسم ینطصمناطلس رسام رول وا هل ۱ مز بوشار وس هل رفنورابتسان هطوا

 0نقزایدنفاالعیرره كجد زسرد هت مل نودا سولجرد تل رخآ فرصت مامو ۰

 هروظورب ندفاسرارولوا رورفمبودیا داقعا هنب راک دید زو هل هطارانایندزب هسیآ
 گاز هدلردوحو ات دی بحاصو تویذندفمس بارا هدراتنعج نلک

 ثلقاخ بول روکش یاره دلوا دوجومو لیعمر کار هاشم هجر ردپا تباعا هنفرط

 نادیم بونادلا هلزوس تارقنرانوب نکیا مولعم یغو دوار زی هصقت یسهقاقل هدو

 بوایز فوکفارشم الا سن نوچ لسو ع ندنفر طریزورار گر اب درتسو کت بت هد هعزان

 .هبسبارازاغاط رکا یرنلوا هیبش قوا رضامیوئلقارب لنراهطوا نامجو یرصی
 ثنبکوا روپج بواک هعماحهدرصعتقو یدنفا یرامغسةنراد دید زروراو هش رارزوا

 ههر, نالوا لنساارهنمو بارح گر هی دراو هب هتو درابدرونک هنکوا بار بوتو د
 تغارف نداوعدوب ك اک ب ویازاغا هت یخ دلو رای دی دردن كااوجهلب وس بوروتوا
 یشاب نکن ی دلپو سر فاو ور درواوا ؟یبقاعزسر دیا هءزانم هليا كمك رامقچ ىس هوا كدا
 بوراسقح فرش خر هلی لنویخمورکم یرلکد هنسوکوللب نام ك عمحت قوب,

 ددشلزابهط دب نالف طخ و ردمولعم بدل و یهاکاویربخ ندنوبثكهاتمداب نقدوقوآ ۱

 ندا س مث قآن اروط نزوا قرص لنت بارع بوی دلاق ییقنراپ دسر غآ هللا لوید
 نشهمرقمیمکرروسنزوبیبکب وشا هنیرزوارایدتبا قارهببوب اه یربنجا

 هرشط هل تعج ميطهسیا له بولر اغآ ندموجه رروس هنسزوب بودازوآ .

 ٠ «و دعنو رایدت روت وا هنا یبقن ب روک د یاس نزوآ ی اندرت كن نوصقم هد هرشطراب دقج . /

 یدنلتاب هفنقوا تف نوس بوراقچ هنیرزوا نابدرنلوا بوروتک هسیایدنلو تاداس
 .قدنفا يګ بوکی 4 لوا بروتک يراق یراق دلو هدر هيکنو هدرا هیت فاوطاو
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۳ Vo بوروتکب ور ذلاق نژنرلوا یاس ا٥ لاما كراو ویدنها کیر شو یدنفآسحو 
 .هسلوا قیر ندیرح تالآلنلادوخ ثابراپ دل منم ندنکی تلخ بیوقرامدآ هوبق
 وابدروط يونلکا هلا ازت یروقرب تسد یه و دزر دیا كنج والکدرداق هنلامیتسا یخو

 ندنراکلو دنکهکالوا بو دیا رص رانانلو ا نفرطږزو باج هر ی دلوا برق ین د ماشخا
 یدلوامولعمیراقدلوناشبرب ةکن وح بو دی لمع كد هسجشرارغصاو دول هم خاط

 ید تکرح هل ارنا فغا لع جەتش ككيا دن ویساخایرکب هللا ینالغوا بمب
 یدو وید | هلک هنبح ابص ل لنک ی دلوا ماشخارانالآ رخ هعفخم یتکرح هان لباس نوا

 وج بو دیک نوا هه رر خد اتل ءرابکب و زوج باب باب هل مس هنا تس ںی
 هک ب ولبقهلنآی اشخا یدلکهنعماج هد سه یساغایرهکبراب رلوا كنکار

 انقتسا شعبو ندنرالوب رام ینالغوا مگ همرتسودو ندنلو نات یلد كر چک باما ید ر ورارق
 ىدلردنوکەجورابا نوى وق هنناب قا ذم ەرق شوا شبه برح تالآ م جر ندنرادونرا

 ناعبهلبارشمف خز نیراهچاو ناشیرپ هلا موجهو برض یال تبعج بوراورانوب
 ندیلاوق ی دلوا فلت یرهچب ید ند راکه زاغو یجربس نانلوب لاعماجمرح راپ ایا
 هز راکو هب وق لاطرب یب هخ كرالوتقم لاعب ید را هت داس یدنفاربو هداز امر

 .؟هظاحرس هرکصندنوکیبارازح بوبر یکدرابدنلدوب وی نوسلو عوبش بورودلوط

 نایضات جاووشر دمزتسو هدازیلج لعویدنفا فی رو یدنفا یک نالوا تیعج
 هی هسوربیدنفا یک بودیارودص نامرف هقفلوا یفن للا یمهناطاسلا لع ج ورخ

 - هنیکلتفج هد هلغر اکو لزم ینسیضات لوبناقسا رای دنلوا یعتهعضومرو ید یرارتاسو
 ۰ بودیافتعا نز) هیت هتسوک هچنو یدلر و هبیدنفا یمشحیرب بواب ردنوکم
 یدلواردیاتونوعرفهدایز ید ب وصانزودیناباكنهرمز و رای دمقج ْنوهطتدمرپ
 هنغودمراو هنسویقاغا نوکلوا رل الم ناراو هی ار بوق یچ هتحاضف یس هی: كتیعجو
 لزاراوماوع نوملروسرازوس ربمآ خس و دزد دروس ییمراو اچ ناطلس نکر دبارادتفا

 . لالد تچ وراپ دلواروش الوارر غایو دانید قاس هک دروک لقراص ور هد هرشط
 هبی رجب کف نصاراسوالع هرکصتدنوب یدنلوا باص لنامرق كحوک ورد نالوا

 تمدخو راب لوا وكنا كب رګ ی زاد نالوا یرامص+ هدو رشح ی ولواهدایز یصق

 اغا مارب و یساغای :رهکیاغا لعیهتشجبواپ رب وردصمهنساخآ یر کی لنس هلا قم

 نامزلازم هنخرتلترازور دص هرم نوح اتساب لع شکناک ت رازوو هرم لرعیدلواا یک

 وب در دمژاعهداسفو تعج ام اد یبرامز الم ك تمس هرمز هامسیدلوا نآرم و فرص4

 هکر را دون توله وق یباهیرو ز كدام اهنطوا یرصکبی لوا مزاج هغمر دلو نداتروا

 لسم ںښز رابل !ردصم یر کک مند ا ا هالن |هرمآ«یاربس هکب دلنا لانا

 3 یرەكىو نکرد انا یارس ی هکر ممج ید ندنقحاولو مپ و و دنکو مزدا ارضاحبت م 9۰

 : :وانالالملاع نآ میدهد ران الو بسشنم هو دک تودپا نیاارفن لیخ ی دن لا راس ارو

 زردیا



 ساب هوش ید ب ودیآ رضاح هنا و دهسیارا وهاس مزاع غلا تمدخ ومزالمولکنودزر ری

ل تامدخ میزوت یسو دنکه طب اب
 ۱ كرد زتسسوک4 ها عاسم م دع هرامز الم ضعب ع

 ندنور 1 نیمی ركب نالوا هدوصو, لک یدگروا هر لق دلتساب هبدا تواب سا ىج

 هدانمالوا قاقتاهبلنروقدرف ندنراجک و هل اقراب دەك هربق وجود ییابس بو یووچه

 ك نیعیدنلواربخ ان لبعلادعب ثامرونک هلعف ندو ق یرادنوب نیغلو ا برق فب رشم دیه
 دای بیا لوفشم ها سام تلخ لوبناتسما بونلغابنیبآ اعاج هرهشسنزواداتعمدکنوک ین

 پ واکرایهایس شعب هن اکدلوا شرب هییوروتوا لذاکدرب یرادهننزخ ك هرم
 گتراوردمم ا گام نصرتی » یساقفر كرادهبزخ ندرلکدتسداقم.وتوآ

 ب افتلازربءابس هد ز یخ درانآ لک د ربو نلوج عقد ورد روت وآ بولوبناکد یو ترس

 ب ونلبیضخ یز ندریزو مادخ راک دیدزروروت وا درب زعگپدتسپازواسهب ام ههاشداه

 مالکوب یدشودلیازار فشکوب د رسرولوب یزکالبدیعلادعب ردش ا روکر تمکرادت كرس

 یافت الاب یخ دارولوا هاکآ ند هیضقو لوغشم هصحفد بو دمشیارامهامس ین تشحو

 © ۰ ردلکدمز ال كتراز و كنس ەز نسرتسا قمردریزب نساهافتس هیهرم پوراو هناید
 ۵غج وا بور اوهنسویف سا ةیفخ بودیاراکداهرمراب دیدز زتسدا یزو ضرغ رز,

 رکسع ییا هل لامتح!بابرا طسوت و لام لب هکیدلیادصقویدتیا ارس واعمو الا *

 هطوا هلواراکشا یموهغمةجر ینما یفالقخاوزاکماک یک اثماب ر ییشع بوغاربهنتف هايم

 . هغاوا ناتسا دمهه دز رټسیا یل دبتزرک اسویفارندرز ووزب بول وار ت هبمر هرایتساف

 تیزود شیدا تمقاعل ûc بحاص ی دیایسا کی رب نامز روا ا مابواپ داسا

 ایرج :نالوا انس هیاذم ینحانح تنلود هلغزوا رب دمو لماکلحر رداقهرددن نسحو

 ۳ داسقاینربیت كنهرم بویموکاوز یبرورظ قاقتو ضاضن كنسارا هاتسو ۱

 نماعناتانمرم نامزرغراتسا دلو هيس كق ءاط یرچکبهکب دروداسک ههرط طوهتسهلح

 سیرولوا لص ۵# تهنوزلرریو هبصح هنمزسراردیا تباج ینا نوعا كلا ج۳
 سر دی نمد هزک و دنک یش هرمز هامسهر قو لصا هاو هرانآ ها نیس ۱

 "للبزرس هج رک ار داکد یراکل اع قاوا نمتسدولبا قابوارریه ا ا مو

 کراوسرانالنابام و تیسد ندلرارولو !بولسراناو باغ ها تبعجم هتک

 نالوا من هزس لصوصخوب یدهاردورقمرتآ وا بولغم م ةنك ا ار رسو بلاغ هلغاوا ۱

 رس هدزرتسار زو ضر غرب هدر. بودیارذح نادقلو نیم سالی

 نس هېجاومروپج هیات راب ددر ورارث هلو ؛بودبا لقعن یلوقعم هجووب ی درانای دید

 یرلابروز یرصکب : هرابس !هطواهنرکدیدز تسارادوس ضرغ دوز بو شور فا راهم ۱

 a اکییدزکرکرزوی رغ ندو لود هژب_

 خات تار قنهلج هرکی ید نوسایوسرآرهگانر کب رسب کیا ترک بودا نک قح

 ا ر5ا رسا ی رزونالوال ضر :خمافم دز مرژوا یهاعت ك اغا مار وند نو بار

 صرغ شدپ ردقوج ی اوف: قیالهت را زو مه دابن دمخ از زو كنا هوس كنق
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 : لاونموب لاو راب دزوکن وچرای دید نوسوا نثمطم فیاوط ی بوی دن
 هلاټتس در یخ دوانا ی دنلوا اس1 هب يدنفايحم یفمبونملان ندهرم تا اکورپمرد نزوآ

  هامبولیرو هباشاب لع سش کت اکی سلاو دا دشیاه ابسلقدراو هب یھ سدان بانج بوبوق

 ۱ "نوح مبارناغدار ارم ناطانس سولجیدلوا مرکموز عم هلدا یورک ت ون ارزو لاو | و

 ناکراو نانعازاسو نیر دص وی دنف| و مالسال عشیدلوا م طعا مزواتسار ىلع سکن اک

 'ورپظم هناجر هبدج ناخینطصم ناطلس ب ودیا ترو شم سلم دقع بواکهو و
 فرصت هددامع اصم طب رو طبضو یر وعش م دعه دابن دروما بولوا دا شیورد هاش داپ

 هلبا بمس وی ر:غ ن دنغی دلوا رغاصاو رباکآمولعم وره اظ ینیدلوای دادسو لقه
 .داسف نامزره بول اف نرطب ر ناثسالقو ن اشاب واورود ندطبض یرکسع ف اوط

 ره ب ولواد زم یز هننفو رش هک لک رد نایعنراطاست الو ماکو نابفطو
 . بونلوا لذبناوارف لام نوچ ا قالوا نیما ندنرش كرب ره بو نیکست ینراتبعج
 لابولا نیپدد رام تلود کو کو لاللتخاو تعیدض لیهر تکل *هنازخو لاو ز نب رق ل اوما
 لع یکی دیا حاتح هلقع بح اص هفملخر دابر ومادقعو لود الب ظفح ینلوا مقاو

 هنل وا فرص ۵ هننکست یتسهنتفر ساع هطددل اف ن ورع لام هد وا ردلک د جاط

 * داسوو افروز ید رال یدل وا بیس هل اعحرمو حرهت IE كباب ویر

 3 ناطاشدالوا دی او دا بونلواملخ ناخ ینطصم ناطلس هکر دوب یل وقعم ی در دلات ش ڈا

 قافتایسهلجو د هنلوا سالجا ناخدار هناطلس نال وا ناکهدارهخ شوک او نا هک

 ۱ دو د نوا كن عقلا یذیسشرابو مد حوک نکیا هداشاندواد و طدصم ناطاس نو دا

 تن نولوارضاحناکرا و ن ايعا هلفل وا نوک ناوب.د هدارنک هو هد دح الا موب نوک
 نواف بو دیار ولجیراترضح ناما رم ناطلس دا( ت ءاچش هاشنداب بوقبج نویامه
  :ودنراسولج جرات هاتمداب یدلومیارن اه دارم ن اطلس عارصمراپ دی تعیبام وع نزوآ
 ترورض للوقومقیدریکهنن اکم کسا بولوا لو نیشن هسوکو رکن اخ ینطصم ناطاس

 کیر یژاطناض بوملوا م دق تباث 2 اراشا دپعهغمال  ماعناو ق ر هلی هس رخ

 هیئرچک ها ای ذهامبونلهکسیلو |نونلرانلو :هلنوبامهنور دا لتراک- دنا بلطوک

 افت هرم نولک ارز ووالع نالوا یننمیدنلوآمیزوت هليا جردت هفانصار اسویدلریو
 یادو ھکب یدولورایدارآهن اک هناخ ینالح بوناوا نییعت راب اب یو بق ی دتا

 هب اب هیر دنکسایںیشار ویلا با رص ما هيچ هنشج یناسو قبل ان یرییکب هام

 یخ لر ع یدلکهتلودر رد ندنتجم سبر ب ولوا منامه وخداشاب ینطصمهرقلقدراو

 م ركض و امه سولخاسان لعنکن اک بنات یںنفا دعساندیس یفموا یا وی ںنفا

 ] لثام هی هم ذ لیاممخ یا ادخ نوح م دعواشتراو عمطبولونت روص لالقتسااعوپ

 . .توشز لمالکوءاشالقدراون وڃ اديع كير هب یدنفایحم یتغم ن ر وکر نیل وا
 ۳ .ضیرعتهباماب هبا تضمدالک بشاب توتسر گلو" نن زوی تیصت بولیکا یس ةرکاذم

 قلم او بولوا ثعاب هتوادعو تفت نرنییو هنتشحوو لاغفتا العالم دصق



 هداوتف ر دص یدنفایگ رکا بو دیا تنعضت هداز ناتسب یس یترودکودقح

 نوکر ەك |ملعت ید هلبحورکم هجت بو دردقو كلانس مر دن هتخا دار وسهسرولم

 یمهاشدابكتيدنفايحم بورا او هه انام نارقبحاصو هاموتهاتسداب ,روضحاشاب نکا

 یف ینطصم ناطا پی دارم كنا انس هعقو ٥ ر چ دی لىغە :یأض زلانصودصش 6

 یدلوا منام ور درتق یا« بو دیاقافتاهلبا هرم ی دنفا ی ید :اسالبنا یز سو
 منام كہ ب لر طرب یفم مسکن ور دص کتک یدنوا فلت یار و

iو  EK KEف  

hiا تروص ندنزو  eكلفم نر کت  
 نامرفرا رضا هنازغ كز دنفا ی ناپ ج هاتن داب لک یا ضرع نکودیاتامهمرهایزم

 ید نم ازج هی لتق بونلوا زح اس فیش هو داوزتس رای و
 هک ی یرابحاص هضراعممأَمم ندارزوی دلار >| ییساعدملامتفم 4 ارعا اپ نکا روح

 ناتسبنودیاز ز اغآ هبل لاغ او تع زەەکم ار د هل ةنرطررب هاب لی تق البجا ص ەت ار

 اسا لیلضواساب دج یجروک ون دی زنلوا دخ نک نشل لوک, اات ۵ اب لیس اقلارهیک ء ب

 لتقەدر نيدناورنا تما الب هساع رک ر و ۱ | دیر اپوتکمروزمفنم

 انبار س نکی انکی زو ییا لوا هط اجرا تم وب ی دلا نا ا ۱

 لاو و یدلپا اتفا وپ دردراو ی دیونفلباب و,ندیدنفایح قراس فم بودیآ ی نوح
 یزاب وتکم ر کک دیدزانوٹ هکدنجره ی دیا ل تقی دار ماما ید ایا ضرع نیر الحا ندر اث

 یرابونکم طوری دید ل هلوا تب وقع قسم هسبا ع رک ا ك دیا قیبطت یار موزاربا
 ET رب ها مجحارملق لوا تیمی دیآ کی, !امدانسا ومهواقح ۰

 ی ولوم را هلنجماناتسب لب و هاق ال ەرو ر9. نذزىھا ت كنغاجوا ى ا هدان او یدنلوا

 بویلوار اد اب هلل و انس ناتو کش زنی وا اکردزس لا ی دیشمر دی ان هنا
 دا خب رداتساب سوپ da9 رابدلبا لج هنعنمیتنامو ر یراصنا با نا قلخ ئ دلقس

 ماطعیاملوا وم ارکیافلخ تهكم السلا راراددادقب قارعد البرد هنتفرومظو 2

 ص بولوافزصتم ن ای ۳ ایک عد بوث ود هنف رصد دنا کنج هرگصت امسا: عزود

 ا لاعد :بدیرصالتهسا از د وہ9 ه قا نیا یر هنر نجاری هفت ؟اطانوبق هر

 ناماسناطاسبو دیا تلم هنسکمانراقفلاوذرعما هرکیصت نااار وذ بو ها لوتس

 یادم لوا فا سام هاشم یکی ت "دیابنو دنکیدمشع هده هنرودغخ

 سالیسا نر شاہ ارق ٰبوراو یخ د یزاغ ناماسناطلس یدلوارلوتسم هدادفب بولر هز ر

 صووار اردا رعب لها یدیالتعاجو تنسلها ن فرصت تڪ تمعنز تکدملوابوْیا ۱

 هلا رامتخا 3  ةنرلاشساب :بونلوا ىلا ندقارارد رده ننعذ لعل ان ادا قافلو

 هدنوبزم هنس یدیا ر رولوا ک كلا ت سهمت ارادم هلمارلناید ةالو بودا هلام

 یراپزعو هنیلوق ول, كرب ییا نوا ك دار غب ی دبر شنلوب یسیکب ریکبدا لب اتنا ف سوپ

۱ 
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 ۱ an نوزاد رسا هدراب د لواهنسنکمانیشایوصرکینالوااغآ هسرزوا ۴۴

 هلا قحاولومباوت ترثک ورا دلام غل وارا ریا لنمعدو برقت هماکحورارقرب اسعنم ور
 ۲ ولعو سشلاهتفرصا" هضیق یعلاصم واسو ینروما لوق بو وراعش ت رهشورادمت

 یدمشلاق یدآرب ك رایکیراکب شلوا طاسم هنت وریب و لو رد كدادغب هلا رامکتسا
 ۳ یداص ماکروسا مخ هلتلوا یار < ودنک یژتکا كرانلوا کد کر اسو واج ەبر وه

  هلاقوع ی ودیاقالخ هبودنک هنسنک ماناخ رک: ندنراغارح ودنک هنافنایدیا

 نالوالنآ تک فش .رازیس تا وامس وهج رعب وح وک نددا لغرب ولا ن دلامعو عام دا

 یدلیا نصح بوبم ر درو ی ییاشداب لام بوذیا مج برعرفاو لقلشف

 ی ۱ تو ا اود وکب اوج هلا م وتس هي یش اوسر و
 ا رم لغواب ولا كت رع ردق كس بودیا مچ نعابتا

 :یمصخویدل ربص 4 اهیاخآ دج یساب ڭى نالوا ندنسهبوع مطعا بووق هش بش کناف ۱

 ۰ .یرتک هنتجس ناوایسو هحرع هلطدصق EN یساہقشا نابرعومودرم

 هلا یشنایوص راددتب دیر او یاب زول مس باس غیا رابزع كدا دغي

 . قاراشتا نیعەنکح4ہکد یدرضهن روه رخال اتنودیآ قنس تموصح لنراارا

 ` چورت بودیا لتق ینلغوا كنا وصرکب هج وهیع لق دهه کردیا رصق هعفدو

 قسانو رورم لغوا كني ایوصر درز كمک :ارغوا هرس شب یشایوص ركب وليا

 3 ی رھاظیدرعت ناب ار قاره هعفد هم هورجافو
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 | یصوصخوب بورغامپنسآ جت مان are تاج ی رای
 ّ 1 | راهه وو دزرر و یصنم نالفهداکس لوا نیعم هز بوحآ
 اںویعا هظح الم ین ون ی ر دیا تا 9 تن ندا وب و هل هکد صخمشر عه

 1ماو بودی ترسم راه ظا ید 2 نطبمرب دارك ع یدلیارس فشک
 لاعمالعا نع لغوا كنمشا وصرطد- بوق قبح هما هنأ د ع الوان ڪرا د هلي وٹس

 هلن برودلاق قا N e عج رب ندنراعان ایدی
 تدبآ لوق هاو دنکروک نم یداک هنس هزاخ كنان وص رکد گر نیا حایص کی

 هکنحبوقبخ دانش وا ها بودا تش وف 5 عام اهل : |یلغوا ىئ تار روص رکا ںک رغ

 یدلراز اف هیهعلق امرینم ںولپیغیدارغوا هبن قجا ضش لوایش انز و وایدر وط

 قدی وطیاح مقا و یبیهدهملق ج إدا ماا بسح ینداشاپ ااو دارا
 - N ERE نادنرددن از ون نوكار ر ەتو قامدکی ىشادژزوي

 | لاتميدىجاىھك دتا هلم و ؛نوچ ب ولواریکلد ندنکی دنهنتف نان ندعارآرقو
 | ,لنادیمک لنسالباقمهمل چا بولک دج م وقرم لقوا یشابوصرکدلخخ لوایدلوا

 ۱ " -هماقالوا هنساناب بودپآتلط 3 یشازو ویدا راعى ایت نا را رو

 یو رعاف هن چا برع بوییا هبلغ هیاشازکب یبصخیغد یانایوص رکی ئ د ردن وکر مخ

 تدوم



 رم هر یٌسأم 4 ولریأاجر ثعاسل وا ی لوا لصاو هرو E کی نالا : | ٿد و

 گلنیتساز و وی دل لتق یاشار دقز ویشب رز نالوا هارمه هل ودنکیدلپ
 فیرح قو یاب | نوح یدالکهدارغب هلا هل وژاب دارا ل تقی خد شا یدیاهلبلغوا

 یاتساب هد هعلق مي بوکج فوطیدلواراداوههب و دنک اه رکواعوطدا تغب لها یدپا

 دلو چ ااغ ع او رک ا ڈا وصر کیدلی هرصاحم

 امان ؛ یدیدر دقرب رغرضماکس مز رو هزب ی یشاب ژوت نالوارغ اخ مصخ نکل ردم ولوم

 تاعا رکات ودر او نام مور کت e ) یشابزوب اا

 ضعب و یدابآ ماها هفیمضت هل ابا ذمطقو ما دا هد هرصاحم یشانوصرکت ر هلکماعا

 ودیآتدالحرامظ ا ۳۹ 1 ف هرهخذ ناک همتساب وصرکب ند داں ھر فارطا هلئاعوا
 ب

 وا یرلوا ی ّض ام مد هیلو چ توا .El هرشظ

 برعر ی ا 8 یدندپ | نواعم بوروتکه لا ۱

 یکد بوقمح ندهعلق های ارطاثسر وآكنح نا ول وب وهلکت آیدی راوکولمدبع میعش

Km eموج ها  eكرا ۳9 مس  

 نالسز نا نت بام تا گان ساب ید ددر یو |بزلآ لو
 نیغ وا فورعم هلغل رار ید داز اتسادنالسرا یدایل کشت بو وب هبهدازتا

 بوش د قفر یرر وشم ی کود نک ار واوان ز دنغلک الاوت نحل ساب

 نا لب دو در ولکه ر خذ هښ یدلوا دیصزتم نهار ییتلآ هربخ ذ ب وقمح كن )ار اب

 نالسرا لقدراو هلحوا بوقمح نزوا داع بولو ارا وس یداشاب یدریورتخ هباشات

 ربطن ال لقلرا دنا اتساب قجلوا ل اع هبهربخذ ېو دیا موج هوهلج هیاش | بوقیجهدزاشا
 ندنسولهبیهدازاساپ نالسرا بودیا باترربسم قریهنرب بورواتسد هک هضیقیررآ

 هل !ثسد یرض د هشاتسأد د نق رواد رنو ناوت | انندجزلوار و ؛زهیدلبآحو ارش نوروآ

 نو دغا ككنفاوب وط ندهعلق یورابرا زدزوک و یدروتک هب هعاق می بولا هربعذ

 نوکهعجری دلیارورمنوکحافرب نزوالاونموب بو دیا طفح نوه لاک ندر هک

 هرابگوط بور وطهد هعاف حر, نالوالندناج وسومش مطعا ماهاشاب فسپ حایسلا لا ۳

 وانجوا ندارن تام قارعیتایوصرطیر hl اا4 اشنویعضوب وطا

 را !نوتروفهنرازغآیوط یاس هکیدشعا ارمآب وو5 لباقمهنر کوادنوط قثعاج

 كن اقای نورتکو یان دنخاروس بوط بوت | كنف ىر ندراراکبان لوا نکا یا

 تو رغلا لدقبولاق لنامح ك دە ردصع تقو یدلرالاصدا هت داهنس هسر هلغهروآنادنفساه"

 ۲ اح 5 ب ولوا هیهأرس یاب ز وب ندااعقو وراب دا ن هد هنجما هی  ایدابا حور ماش

 هلی لغوا یکیا ییرح بو ر و نامایتدلواراپدنا بلط ناتما ق دنیا کت
 ندقارع لما ريغ نوا  هززو بووابهمرقم هننبو نفرت

/ 
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 بودیادن نیا قروزرب لنرزوا لج د هل رال غوا یب یشابزوپ یدلبارما یشابوصرک ۰
 یدلوا لوغشم هیاشام هلا یباوتو لغ وا یسو دنکرابدوو شتآ بوکود طفن هنیرزوا
 نازوس تفصو دنه ناک داب رف كرهزوب انا هنیغس لوا هرالذوایشابزوب ناچب
  طوردخ هلې جووپ نکیشمرو ناما یشابوصرکب یدلپاحور ماست هلیا ملا با دعوب بولوا
 نبآیورلبا طفت نغور لب ینیع دو دنکیدلیارو طط بویمک ق وچ یسازج ك نکو دشا
 هنزخ يوربک هی هعلق جا یش اوصرکب عبر دکرکهسنلوارکذ مک هن یدلوا بآبکو قزتحم
 نالوا دضهیودنکه رکن دکدتناحالسو لام لب هناراداوه بو دیا طیضیهناش هبجو
 كنف رطیلاو ندولر وی رانا ت تمام هی همضقو ند دوال اسا اسو شک

 یتلخوی دلا ضبق یتسابتساویتلام هلج كنعاب او كن ساب یدروک ندجاق یرانانلوب
 هبحوت هیودنک دادغب تاب ندهملع همتعپودیا دس ر وشنمهتخاسرب نوع | رییس

 .بابساو یدنروا نمان اتابرکببودیا تارق سانلاءالم لعیدب ارعشم یغودنلوا
 ی هعاقو طبر هبو دنکی ی امقتساو ل دارا هللا برف ماوع هلمح بو دیا سرت ها هنره تاراما
 لاوحا کن و دغ هی و شا اب هدعقویرو یدلواداسف لوفشم بو دی طبض
 یدغاک ی دابا مالجا یخی دلوا هانکییورو دغم هناکبودبا شربت ودررد ودی وام کوب

  بودیاهبجوت هیاتاپ نامل ل وزعم ندرکدراپد یتلیادا دغب ی دی ایزو هرم اک ں اک تلو درد
 اا سم سیم دآ مان اغآ ی عرو :زمیاشسابی دمشمروک نآ دک ساو د نس هشیربو

 بونموقو دردلکد مزالاثناب هز یشاب یصرکب قدراو مسلم نکبآ نزوا قمراو یدو دک

 شرع هلودرد لا عقاو ید غیلبت یربخ بولک سلم نکیا نبی دراماشپ یدردنودوریک
 لک ںاکی راضرع كن اتساب ناہلس یشاب وصرکب كنج واش اب طفاح یرادرس رای دلی

 ۱ ساومسو شرم بونلوا نی ترا درس هنیززوادا دغیاشاب ظفاحرزو یسیکب رلکد رکب راد

 ناہلسراپںاوارومام هلیسارما یرکسع ناتسدروکو هطرلرکسعیرایلاو 2 وکرکو لصومو

 ناتفق علف ادرسو نییامه ظخ هلب اغا سبردا یشابجوبقنزوا كمر تا طنص هیات
 ترتلبم هنعج رکسع بو راقح راقا واهس ورق غاطاشاب ظفاح قدرا ویدل ر دوک

 هسا 5 هاتسرد رام هداساو ضفر یزنک |ثانقلخدا دغب فوفو لها ضعب هداششاود یدلپا

 اک اب دز واوا بس هنسفک كدا دغب تکرحوب نکلا دصزتم تصرف نیک هغ ای دادب
 رد توام هدارش نکا نل ها كار دۇ هت رد بوزو كەچ نوم ىزو سوئ ینداشساب
 ےلبااغا| سبردارو رزم بوز ان ضر عوید هنلوا همحوت همسان وص ر کد تاب دم تاانا کردو یلوا

 لق دلو دراو نام رف ناب قمرا و هبا رک سعرا رک: بو لوا دمفهیدمشمر دن وکه لودر

 نادرس یخد شاپ نبضحروکیسلاو ل قدراو هلصوم هلرللوقرکب رابدو یراکد ناتسدروک
 . هلی رکسع یلاباشاب دترابط یسیلاو ساویس بوایزایلر ما هرکسعر اسیدلوا نحلم
  تولک هلرکسف لغوا كحوکیدنشناوا توعد ید ناج دیسیک اح هبداعویدلک
 شاپ ناتسب یسیکبرلکب كوکرک یدیل لکوکرک اتساپ ناجلسیدنوقهوامفس سنوپ
 .. هنی رکسع اهرو شرم للصوم رادرس یدنلو !نامرفورایا بودیم رکسع ید

 ر
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و ا فانا هرکسع نکر روت وا ب ودیا فقوت
 یی از ات گل

 لارعت وات «رزواهزابا ندهناتسا هکیدلوادراورمارب نکیا لاح یب نادکلهتسح
 ا هوا ماد ناوک نک روم هلوا ق سلم هیاشسادوچ نانلوا

 هب هزأتسآن وجادخا ار ندرفسیدروک للصومزا درشیلاوتسو ناضمر بویلک را

 ۱ ندش اب وصرکب اسا بولکرب وتکم ندافا هجا دآربقیدیشم وام

 ۰ یزوقطا نوا كن عقلاى ذلک ا العا ی براک دز چا قم راو هنرزوا بؤلالام رفاو

 اشابنلیسحر وکام دقمیدتکیرغوط هکوکرک ب وجوک ها رکسع نانلو ناب لوک

  ورایلاتاب ناماسو اسا ناتسب بولبردنوک ك لادباو كب یقطصم یک اع نارھسو

 رکسع ردق كدب نوا لذررزوا رای دنکیرغوط هزور مب وچوکیدیشاوا نامرف کونگ
 ناب رسا فقر نوک جافر هل ھر واک شاپ ظ اح واک شرو دادغب یتهرانا یدیاراو

 باو قاعت لب اسا جواد  هیلیا مدقنز هله رولک بای بای كج روک نکو دتبا تکم
 بوی لوز ماش برش هر هرک ص: کش ادا رتساو لایور پواکهس دقرم طعا ماما و

 ممد ۱ هزاورد بوش 1 هدآلقر ید: ید رایج ریدر وا یا مدآ جافر هدادقب

 لندرم اب درم رس رمح هرسط نوه ران یا بور و ماند هرلرراصح ثعلوا

 بو !اصرطن هر ندورابی < ال اد , یاو صر کب راب دلبر بمآنعط ت کر فا د هلوازانم

 گراد دا بوروکه حشو خ رب هلا نرود نراقدرو ط فص فصوشمرق هدآدغب كرلاتساي

A.۳ ریش ط هزکبولکهتر ثیرارلد موز نالوا هند دا رغب هکر اپا عاسانت  

 یدمو و نذاو دهوا قسامهرتماب دبات یاو صر کن را دتا كنا هلطاقم ا 1

 ردأصبا اوج ندهعاق یتیفاب اص نیرانورد كران دیا تعاطا نیغلوا او

 نانغت ندنرزوا تایخد بوړو ظبلغ مانشسده, یابوصرک یرب كرابچابا لوا قییلوا

 بور وچ نیراتمابكراتا هلیساقفریتدبودلاتسوب نوتسرقروئسراق هب هعلق بور دا
 بونوقهدارغب هیروید مل نیا فقوت هنجکاماب طفاح ی دژلاماراپ دلو یسامهنبراپالا

د ثکمبوملک اب طامیکرابدروکواپیا اامارآ نوک جاقرب
 بوقلاو ندنرزوادادفب ی

 نوتلکرو » وشابوصرکب هنر کد نکا اپ دلی لو لنرانکطش بوک ییهلجد طثس

 هلحد بوقہح ندنسوفرب كدا دغر بورود وا بوط 9 هلا ع هاو

 هفرفت مخ بود لاو یرادو ط یروشا هج دی قدرا وږارپ هنيو متع کر افسر -لنرانک 1

 هدآ لقب بوت ود هښ یش اب وصرکد هع را عورشس هب هر هعقألم بوقلد یی افا یدرو

 ا , ظفاسسکرردیکو ریکی خد قانوق کیا بوقلات ا کش لاس :حابصیدلیق

 ارد لکدرب هرب نیر لک شک رابمور بولک داد غد نایرع نلکتسارهراذو اف افت و

 ۳ یا و ا یب خد یوتاب برو لو رب
 ورچلوا رشیدی اهن بو دیا دصق بیقعتیراشاب بوقبج نددآدعب هلارکسع
 شاو نابعت : یسأعا ولنکوک مان ai) قلم هر هوا ب ولمف هش داود دبموق

 رابقار < لکدنارلج بوشیپا نجوقع كرلاقساب یندرانا یدردوگک پویا عود

 1 زی



 ۲ قوفض هنب ج ابص رابدوق|ندنیفرط بولوا ماشا لغالوا رار زتسوک ن روص هبل ۵ ۳۷

 .  نارپسبولوا بولعم یرکسع اتاپ ناجاسراب دنا ترشمابم هلاتق بونلوا تثرت

 کنج 4لعجووبلفر طور انوب راپ در لوک هنس لاو نس هزانج هلکمشود كب یتطبصم یک اھ
 همه رو هلمافأنبوقلاخ هرکبستدقدروتوا نوکر کوکر کی داما 0 ۱
 مر لق دلوا فتاولأوحا بوک« تسار هرانروتک یتسهزانج كم طصم نکبا نزوآ كشر ك

 لاباس رک نا درسوا مكد رک وارما تزامن حإبص یدک هزر رادع یکی ا نارا خابا

 تاب لادیو اقساي لتسحر وکو ساب ل اتسوه یدردن وک ویکی at ااو

 یکاعلیحراو ناخن تانک ترک اون افرع یک و زام ندزرلکی ناتسدر 1

  یبنیرعولب ,لعهداز ك وس یشاب یک اح ینغراو كی نسخ یک احولا و كیب مارا

 نشد بوملغاب فصلنر وار هلا یراپالاثكبم ن اخ دیس یک اح هیداعو ك مهار
 هلا بوط یی ېک نالوا نتراکوای دیا انخرط هتوا كن هلاید یلدا دی راب در هنښززوا
 اند هراف هلا ارلملد تولپياند رکسع اتساپ و احب لوڌ یاتساب ۷ اںیاو اغا یرںق
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 : ۳ قیس>روکالعببو ردنوکلبک لوا هطار ؟سع ات اسا ر ناتسپ بواکو یدروکندیکوص

 اںشیارایدیو د هرز وا اشد بوک هد رکسعرکیرایدو دنک هرکص کی هی دا لعب اش 1

 | داتا وسردرعسع یراق دلوا بلاغ نود هکی دروکیلدا غب 5در اوات ناتسب

  بوشلهقرایدشسلهلرکسعیس ۱ رضا ناما سلا قد هلوا بولعم بو در تادحزآ زار

  یدسرد و تكنجب وشير ساب فور کردیا هبلغیخد هرانا تک شا كنحزأ زار 0

 هيدا لنساننا تیم رکو رای دنا شون یماج لج ارل هچچن ن دنہف ر طظ بولوا مرکمزر مز 1

 یرکسع لک چ د را یر یریابقثاهو رکیدلغاب فصلفرطرب واک ی د یرکسه

یںلعماب هفم وطزوب هشعض ی رئ اب هک تک ؟بوروک
 ری دمشفل لید مرفاندنو 

 اقسابدجا ظفاحرادرس بوبوقز وتر رارکنراشم ندا هنکوداکتاذلابرادرس هکیدرو
 هکیدیشا اهیمذت ها ثان لادیاریز را ایر ن ںیالف هکی دلیارما دلو ارهاظیرکسه

 شتە نر تڪ ااو وب رزم هړو شتآ هرادوط کدر وک غو دلحآ ندنالف

 17 2 با ناف بوک هنررب یل دادعد وادیدلک شاب تفاح کرو

 ی

 ۱ E تا تی

 1 ك ترود92:ارزابذتا ن ااا زاد اد نوا ناق ن ابال نا لام

 هد تلسکو رب لی هنسودر وا نشد ب و ړ دل اق تآ شاب ظفا یدل کە کر ںق
 ا اا و ورو یرگنهیدروطهنزوا
 یدنلوا لتقرخآ و دی ا كنج ل بخ نر کی یتش مان لغوا یاغزق نددا دع نار ادمان

 اتماپ نیسح مشچاپ لح لوایدنبارارف هدا دغ بوک ېب وص هللا یش اب را رکن اله
 'ںیاٹراہتضعب رای نا تروشمود لکه دادغب ەچ رابقع ب ودببفو ف كسا ر اب

 را لغت لعاهسنلواسقعت رک اراپدلوا مذامو رایی هو د هلک شامارق هر ا

 لب هربلا ی یشاب وصرکب ۱۱ EEE :وی9ر وفیرازوک

e۳ لح نسردهفيعص "دطح الم نکلر ۳۵ ایوب ارقمیر  

e. 

 نیکرم



 راکبوارما بولوا ناوید میس اور اکنشم هل واراب دلکه بو دروا ماشخ ا برود ند هکر عم
 هجا اجو الا بور و کن الوا یناستوطو یڈاب رای دیک راتعلخ بواک فص فص راکر

 گلد هماشخا ندنایدا دغب یدلرواو هلج كرللدراردل ایم ش24 راو هنوتلارنوا ارحوا

 رایدتبا تر وشم بولکهربربر شات :ورلکد یندرا یدنلوا لنق ید ھاز 9 دیس

 ی دنلواتباوز نکیا وا ادن ج وکن وکی ساپ !نکدلس .دردمهم قل راو هیرزواد

 شورغزواراث ایکس هپ اا طفاح رادرسو هنیرل اسان هل بس اوغا اتساب نت نزوآ

 طف اح یدباراوكسر NY هل رات ایک دواب در دن وکر خو د ززا ملا هصبمر و شش

 ید روکلبا لع و یک |ضرعراق ایس موامتساب كوایوراکل رد هسرونل ادا دعب هراتون تست

 هرخال برید زتسوکشو وةکم لاء وشو ر غر واشلک ن ندنفر ط یسأن وصرکت یرلوا 1

 فال و زن هملعهللا هتجر یدلپا تاف واثماب ناماس یسرارابرتا لص هو ارغرشب

 هرگصت دق دا 1 | یک نامکسنوکیم در ود یشابوصرکب ٌكنحو دارد یلاوحاشساب

 ید هعاقراتوق بوک فرط نوا یهلح د بو دیا ںواشمرایدن وق هبهعرش-قآبوجوک

 نوج زابنوقهنکوا یسوم ماماو رابدک یی وصوب هر دکرکق نل وا هرصاخ ندنفرط
 یدلوامزوا كرادتبودابقیرومقیشابوصرکد یدراوهدادغیرکسء ن وغزوامدقم
 ندر اتسابکردکرکب ور دن وکر بخ هب یشابوصرکب وی دوق بواکه نتلادا دغباثساب لتفاج

 تم اطا د زاك ر رض هکناج هکل امزسدل کتش و یو
  هرذعفآ لمو ثانحبوبلوا تفتلم یشایوصر کدی دشار لک ندنس» 3ام تماعوو توعد

 قرطو هط احایتفارطاب ودب اع ورشم هنس هر صاح دا رغب ذل اسا :یدلوا انهم

 نوییصوصخ هدد دا دغب لها بو دیار وہط طخ هد د| دغ لخا دراب شا مطق ین مو هر

 ربخ هب یدنکب و دیا دیما مطق ندی اناج یشاب وصرکب سب راد دتسود هەيە اناا 3

 بودیا عورثس یطعداسف ها ط ونق ساب نلف فطلب ولس لاح لاح |صالحو ۱

 هات رکابودپآ ارگ ناو اع نور دن وکهنهأخس علنا همان یرقمر ماناغاسانص ۱

 دا دغب مرج الرولوایشج|صیلص ندنبش د یزغناجهسر دیا عفد ندبناج وب وان ان بواک
 ودر دنبنغ تص روید سأبع هاتسی دلرا عو ود رونل وا ماست هراودنکمالسلاراد

 شماللو هنت ناب رسم لقم وديار کشا رس ییاغج راف یاخرانان هبا شال زق ك سزوت وا

 بقعزد یدو دنکب ور دنوکن وادا دغب ماست مرقم یناخ یوق ینص ەل يارس خرس هقرفرو
 و دا هک مروج ات هلیااغاس امعهبیشایوصرکیویدلوالنکرادتتکرح ہلارامسیر کشا

 ی دنیا ناد یخ داتساب فای دقج ربا ندورخا نکیا لوغشم هب هرصاشرکسعلقرطوب

 نکیلسشت هیوهامدابتمددردقو مک من هاصوصخوبهکشمزانوتک:یتاوصرکپ
 یدراکنول هاب قطاركلپا یضاکم ر و هنجشدیدآ دغب بو ییا فطار رای ںتیار یغاکم

 یدادفراتمابناتسب کد دسر د هن یو یلرواشماتماف طفاچ شود | ندا لوبق كار دیوک

 یدشراب هعاق اتماب ناتسب كع درازا لوبق یس یا یدلوا بلاطوبد روا
 . یسهلجیدیدزلوا عاق هب ییا نور درون وا هلکب دا بول اق هغابا اب نیسحروگ
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 . هلکدلکییاب بولو !نأو د es ل ناو ون د لیدر اد درول واءربکب وةلا هغارا ۳۸۰

 هیودنکرکا یدار یس یکب ںاکر بخ ندمشایوصرکن هدززابا لومق ینکد راکد دعب نم

 8 جات ویلا هدادغب ندنابل رقیمنربابوک ید نوکلوایږید كربوهسبا رتاج كارو
 __ یا ندیاغج راف نانل وا لیبعت رکشلرس ن دنفرطءاثس اعفاو یں لوا مبا یر ی داک

 كلا یاغحراف هاثساب طفاح ب وقبح هرشط نددادغب یا موقرم یساراشلک

 تول وا مضو راغم هعاصیدع ارد لنلخد هاتسالاع ناغرکب هکشمزاب یدر و ینوتکم

 ا ولناز اتساب طفاحروار زوب لص الاو نس اہک بوجوکک یدنرزوآ دا دغ

 یدرو هباوخ هدرولپز وه لص ۵ رلکهکلک ندنقح یدلو ۱ هاعیلوقرب عادات

 دوخ وپ رویروق هسنغص هبلاجر شوقر ی دنیا دار سا ندهاتسیشیوصر کد ی دتا ی 1

 ۱ یولیتروفرک اردهد زسفق مزب شوق لوا الاح ی دتا( اپ ظفاسم رام ںاوحر دمج هات

 . بولوا مزلم هليا باوج م زلم ویلا | هبل وا بلاط یخ دز ك دیا طفح هسرراو هزکیلا رس
 .  یاهجراق یاران اخدوخ ایزسرات] اه اکوبیسبرضوط كز و هللاو هک دید ناکا نامه

 . ظفاحزسەلوا ارض امهراتقو ردشلک هزابرهشالاحر ویلک هزکدرزوا هل [شاملزف كرزوتوا ۱

 1 یطارلرر وکنرازج ردلکدزح اع ندن اف اکم نا عل آ [هسرازوب ییاصران ید اتساب

 3 زوبحواب ولک یراضوساج قان ام اب ندوراو یدلوا هاو Kae ۳ ب وقلاج

 1 ردح هنلوا ب رص ھت دا دا هکس س ی دوج زاب دومک, هدأ دقد ش ایل زو بل زق ىلجات ر لق

 ي هدا دن ناخیلوق یتصیدلوا دنکرادت ےل بح بولاق ریوعهاشمار ل ا :ولددرب و رود

 1 نود معا مام ار اماب هلی ووصت ك لکو دنکهاش هلقرلوا نایانخدینابلزقرکشل

 ۱ 1 لوزت ننساق طاک ی سوم ماما بوک یب هلجد طثم بوقل اف دلبر اهاک وراب ندراوح

 ۱ ۱ ثتمابلزق ی دلا لوزن هدا دغب رهاظ ها مجرب ندنسابلرق یخدناخ ی وق ینصزار دارا

 ٠ توعد هپ نواشمیر اثار بواوا نیس رس جد دادشی دتک اتمات طفاح ندنکو دلک

 :لح ی غندکلر دنوک هی ین اب وص رکب یرما كنتل اي ادادعب دعب نم یدشنا
 یرمایدید لوقعم یخ دلواا دوس بوروتک اغا لعیسیلبلءرابدتناقاقت او در دو

 بول زابرما یدنیارارف هب هق هتوآ بو رثودیر دامو د یلدا هد رم ناونوسلزا
 ناسا د قد ردلایدارفب وام ولعمیررهز یا ماست هکر ان دارا ی یا

 ۱ هه یشاب كول لغواویلاباهقر هب یشاب وصرکد ن و سا سویا

 وب زمکدردوکو یاب هلا بورو هن اخدمس یک اع هب دات بو زابشرما یاس
 a ,یشاب وص رکب ناخدبسراب دل او یع اولی دحآ ین ومقبوملبال ابقتسا لقدراو ید

 ۲ 1 نحو د نسر دیا ب :راهجت یلابو واکدوت بولوارورغم هرگ كلذوکج اتر ب دیا دن

 نس ندمرک | زادرتس ن اخ لمس 6۸5 لیدر دما وا هی هرکبصذ وشاب یتد لوا یں لا

 __ یدتارازاب وقل اتهعاباهلکنید مهر ویل اغ انس هلح هزکلغ واو تل ان اهر
 ۱  بورک هیارا یدنفا رعر ادرتفد ی در وس هرشط هد كر دل اق هللا روو

 2 هک ربخ وب دن وسنلوا سبحو یدرووک هنیوا بولا بودی انس



 PAT علو بوش ود هنوکوآ یدنفا ایسنا بور ول نکا تاھا E وک»

 ۱ ناب ول ههر و رضلا دقدلوا مولعم نادرسلاح تفیقحیدراقح هرشط ندنسومق

 هزاتسآ بواوا میاد و دلو سولج ند هعلقور عا نکا زواترش ابم کا یوروق

 طنفاعیدرونکیورقم قارادرسو ناتفقورماقنادرسبولک ڈرا جوبق یخ د ندنفرط
 عارم نمل وا هجهل شوخ ر عاتس نوز وم مبط بحاص بلوار ورسمات روصاتسا ںچا

 شا یلزقو دادغب نکل یدلپ وس یازغ نوکور دکدارم ناطاسافص ئ داعس تک
 .ندو را هدا لوا ا وصرکداب دا دود تا ااهمحوت یدارادغاد فورد هلمس هل ۳3

 یتدهکسیدتا دیراب دانم هب دردملوق هاتسناخرکبو ز دکهاتسدا دغب نوک ہک یں اک رب 5 و

 نوسک بوقیح يلوا نوسر وط نالوا عیات هسابع هات یدنلوا برضهنما هاشم

 یب توا رخ ںوزاپ یرما كالا دا ںغپ بودی انواشماشما ظا لق دنل وا قمقح
 لتو ارا دا هی یشاب وصرکب بولورج |یدز دیوک همشماب وصرگی هل كيب 8 اراڭ جوك 1

 اک ۔یلایادآ ںغب هکشارابیدلورو رسمبودوقوا یدو یت رمادا دغر ےل وکم كن اشسا
 یشابوصرکب نم هہلیارو دف لیالاب یسارحو طفح بولو ںزوا تر صدر د شف وا همچو

 و ها نامشپ هکیدنات و هد شابلرق هوهمهرف کیک توت

 بور دیو کرب خاک کیلوق ینص دل رار هلتفایض نساقفر لب اناج وق ینیلاوملا لع نوک

 ما اتا ۷ ادعوکدا دغب بورد دمل اة مم یقیدلو امام توامض هلوا ه دانز تمعن ۱

 تماس نودیا معان وشسان وصرکب ی دی در دشمز دنوکهصودصخ ہا یز ر دکر کی فلوا ۰

 و یمولعم راو> قح ندنامرکیدراتر وق ندنس ہا !غولناُمع یز هلوادب زم یر رع كن اخو

1 

 مادخ بس2مو ترو مز ومس لیندا ك ھا قس زبر دناهاذس داب تورم "همز ال مدران هب یثکوو

 هاشم یابک اخ یزم هنیزخ هلمازم هن ارب ةف ی ایا ده هکر دکر کر دغی ردیب ندنرامارک

 بواکهجنخ ناخیلوق یفص ك ر دنوکب اوج ید نس لیا ضرع قو ن دز بورد الو
 درب و برق لبا تالک لب و هکر ل ي مقګ الغ واز مها مر رک موبد نس هزره هن ی دیک یاغنوقود
 مالعا همدع هاش هللا تالوایلاع او بوردر دب و دی توعد یم هغل هرس لنوبیزب سم

 یشام ارقز ووا نالوا ه ددا دفد تعاسل واب , ک همی خد یڈاب وص ركب لکدتآ

 ها الاحو یدال راو به داسر اکو !یات یک دریک ن هات بوق قاب برات ۲

 یلاوح هات دیک بوراور دش مرو هز یت ایادا دغب بو دیاوفع یز هرج یراتریضح
 مدان هرکصر ذو | اخخ كمر و دن وکر کس ع هنب رزوادا دغ هک دہ وا كر دلس

 بوریدراب نیاتراف بور دتوط رای دلی وس هواو رايد مساك اک ت كيد رامالزةضەب -

 4 e ما نوک ل واراد نکن قیچی ژاسو یدر دص هعلقهناشا
 رادرسە یکصندتباعر یلک هکب مهار یا یدلواراکلذتس م طع یدر رتا دن نکو دلو هو دنک

 هی نداعد ههاشدانو شانش هباتسا لنیوتلم یدالل» بو روراد وتکمهمرکا

 نوکلوا یخ داتا شید زسنویبهجوت ہرکب راد بوقلاق نوا لک د ادعا ہزکفطل
 ۰ هلیسیمدآ ماناغا ىلع یلرصماشم اه رکبیدنوق ناب تسوا كن یسومماما بودا جوک

۸ 



 بوجوکی سیا ی دلا لوبف ی داتا طقاس بور دوکه بلد تآیناو هفمطق قلنوط یبآ
 لاوحا هنیراتاخ تهاجم زاساملرف کودتا بیقعت كنیتمایوصر کب یدنکهنناج لصوم

 لیعمت ییافحرات یاضراتاخآ دل هر زوا م السل اراد دا دعب هار که اس لئ کد دلب نغد لوا

 هنس میاتورقج هنلوا ناب مد هی آ "دنسیراقنلا هل حو هت یدا دغی ںواک ی ننک و

 یراثساملرق یشاب وصرکب هکنوچ دادغب راصح سابعهاشءالبئساو فلاو نوان و ثلث
 ید رانارلبد دل رلاوحا هش راناح تعاتس نوراو و رکمهو رکلوایدلیآ جارخ|نددا دو

 ` قمراوهلارکسع یخ دن تال وا لوقشم هب هرصاحرا زس یخد ها بودر |ضرع هش ر اعام

 یشابوصر کد یادںلوا لوغشم هب هوبعاحم یدار غب یو اکر اد اخ هلک کا باوحهد, :نزوآ

 ار ع دادغب ناخ یاغح رات ید ییویقننراک ناک ور وکی ران ام

 امدقم هنلود تماد ناتا طم تاغ ر راما انج هک شمزانیدر دیا ۳ مةلا یلیورجم|

 لیمعت یزب هلکید گر TES بولکر کم دا ههاتس هز وڪ ر

 ںدزو 8 وار یزمکسلک ا ھو ز دي اک ند اع ل مزیرزواگدلک اسی کاک

 یداشماب رکی زس عبا اسد یدارغب بولوآفرشم هد مزب بولکراشع را رف بوقلاق

 یلاعت هلا ءاشنا ناب رانو سرو وار دریل ر فاس م هدرشط کالنوکو رکی داک اضص هلون همدآ ناک

 هښ زغا وط بولوارو رسم یخدراشاملزفیدر دنوکب وزابب وتکموب در یاب و باوج
 یسنرا راد ںلوا هانکرادت تفاضو تمعن ۾ در واک ن راب ردنوس هاش ناخاطءو راد داراب

 رایدربو هنلا باک هغموقوا وتکم یوراوهن اح ی اغح راق هلا هما ب وقح > رام دآ جار و

 نر ها هکشمزاب ردلکد یتعمرونلوا طظحارز هی وقوا یم ناکشسآیدنیاب 6

 دربار کب دایاادایرا وج قحیند رس ی دلی و فر فای زمهاکن کل گل نادا نوتسا ۵ حرک

 ر وایردنوک هار جرخ شورغ كيب نواو هودراطق نوا هرس نوچ اك مانك یجتدلواینا ر
 ردل ا2 ك مړو هساکی ند ها نوا لکد هزس ىدا رغب لاو زس ایک ب ود بوت وطرو لعم

 و ول ودنک الاو امف هسرديا ماس)یب هعلقردزوس هزویراناخ یئمهیدهلناءاشنا شید

 ندنساملزق بودی اشت [یدمش!رضاحیراپ وطاتسا راپدردوکی رلمدآ هلان او حزز فک
 لاسراربخ ههاشسو راپدنوق بودیاهغرالا نرارداج یدنکروا ز ا تورودلوا نس هک

 رکد نکوروتوا للصوماتسا دجا طفاس ندفرطوب ی دلکر + كد هنوکت رود نوارلب دا

 در دیوکرخههاسی دلک لار سعد ز "وا ناحیاغحراف بوک شوم کل ساب د ووص

 كو هرب اغا ناښع ند ول شاب یومقیداساب شعدزس«لدادا ما هرب ذ دانش

 وریکبوب_ وقهدآ :ر ی هرمخ ذ بورآو ی در ورم یدر دنوکه دا دغر ندلوح هلا هربخد

 N زوادادغد یدلوا لصاو هه اس یفرع آر اذاخ نود یدو د هلص وم

 نواو رابدر واک را هلس :ینهاکنیوراب یدلواهن اور بوس هطاراغاراودنکب ور دش اد

 »۷ یشانوصرکب راب دلتساب هبهرصاح لنلاوشسهغاس" ورواد دغر لبوک ی درود

 ب ا سر هن داعس "هناتسا ی دلوا یدتامالعا توژابنادرس یکی ں اکہ اٹرارک

 شدا شو دادغب باجا ۱9 فر یدلوا دیقناشاب لع یناناکطع عاردص
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 نود غب واک ید وتکمر تنم اروصرک نک رو و "وا هارو هاب هبحاپ

 بواک نسلرا لاسرا هنسکر یحاص لعولبط نما ید راک هز نامه رس نمک غ

 شاملرق هکر ایدرو رەخ بولکراسوساجیمنرب Ea هرکورا

 ردالنا قانغب لو الشاب ك رادرس هکمادامیراثروشم و درا و سن هرتدرزوا كنيرکسم

 6۸ ایدسیا ك اتساب ولید در دشناو مت یرکسم شاه زمدلو رفت هد دو

 رو ؟ینیکبرلکب ل صوم بواک ی وتکم ك نیش وصرگنراز هنیدیشلءاط یوم

 ندنشالنموندنلستم کیر: درلپرلوا هزاور نوک وا یدر دنوک هدا دمای اسر نیا
 امار ظذاح هلک ٤د زس هلک ر دراو یل ان حا کلک هنیرزوارکی راد اشا هزابا بو بوت

 یافدراق نکردیک یرغوطهدا دفیاتماب ر لیسحروک یل تک انو رک هر

 روزم نام ی دارا تلنح بوت امت هنالرق دما تولک هنکوا دل شابیق ك حر ناخ

 یدقحیآ یی وص رابدزاقوبق نانسانروا ی دیا قحآیتسواهدرب سب ان دعب ندزاک طقم
 زعدارم مر بوردوگ ی اورجماردرکهابح " هه "[طهکرسخ رسرکشل قحلوا یدامنهثارح .

 م امنا حاصنانع ن اطلس پوریک هیارازسیابراکب زس هکیدردنوکیز هاشردحاص
 لود( نکل یدیا مدآرارمأنو وا ر_لذسع ید مدا سکر جاشاپ لیسحی دبدزنس لب

 یدناصل رکی دبرفو عورد شابلز رق بو دی تلفغ ندنمش درکم هلغلوا ل وقلا قداصو
 لرهاتس هرکصا ۳ وکی کیا ی دردن وکه رشط بوش وق هی یا ییافا دج یس شم ارکنساح

 یاصزیدارمردنامآ عاما هک سش مزا ی دلک هلن ارکنساج روز م ن اتفقو عاق لبا همات ناما
 روس ر ما تودبا دانعاهاکید نس هک زنیم ن نسانسا یزاغرامتخارب نس ردمآع|

 هیاتساب ظد هلا كب ىلع یسماب یلد بوزاب یموهفموب و یداللوب هل صوم هلی تا یزاغ
 دوخ ایژر دادا دما نسهبمقح ءرشط ندن اب ولس یکی دیا هلیحاشاب طتفامیدردن وک

 یدمشمر دن وگ بونطمه د نسال ,کدفرطر ںوقہح بو دیا فیس لس نایک

 ردقیللأز و ندنیگ هاکدلک هوبق یایزاغرفس بویلوا نیفم هس اوغ ی کر دقنا

 یدلغا ط هلوح هک ب لپ هک گرام دآن الو هنرزواراب دن اامغب نغلرغا بوقمح شابلرق

 باتعقدراو هنکوا نازایی بوقیج بونا دلا داش اپ بو شود لکنج یزاغرفص
 ناخربیرمغ ندنسرونلوپ لنأاتساب لیسح هصرراوانقیر دسع هاش بو دیا ب را : راما

 هالا العز وا بوسک نت بیند هاش دل ضرع هاتو یدوق هسیحوب درو

 .ن)مبحوم ین دیاغجراف ۹ دردنوکیرهدنزغآ هدهلوا شالوا لذق ندلواعرس+, ٤ هکر دنوک

 ینھک ید یابنابوراص هیالا و ل ارینشاببودیا لنقیباشاب نیسح بولوا لما
 بضغرامظا در وص هاتسو رها لقدراو هدا دعب های ال !یدلبال اسرادنز ینبکولتق

 . چپ ندنزوب ایر و د یدسکی تاپ كابزاغرایتخار مک در و نامازب ناخیافجراق بو دیا
 دازآ نوجما قفلوا یی دصت یس هل حو ییسیم دا شن نوا نالو لنزو یں وس ت امطلع

ET |,لحا د هن درام لر لی عاجرتسا ب تولوالصاورتا  

 يتدبوتکمرب نداتنایر ؟ید نوکیا وب یا تی شی :
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 هبوذپامادفاو موج ميطعهد هرصاحم ها راتو سر دشنبدادما هژپ ندهن اتسا 6 یداک
 ند هناتسآبویسکج لاند دا دغر هللا ءاتسنآ ق دلو ینس هل یدنروب مل ندرب ترود یلل
 یدردیوکراض رع رار 4y , هناتسابو ر ہک تعلخ هرامدآز . كاسا : شی درس هنئسادا دمآ

 1 هامکب اوى دردنوكەلپرامدآ ن اک دردرزوا ك لک طع ارزو بوزاب بوتکم هب زا

 ینداتاهزالی دم ار ومظرت سایت اوج لدهن اتسآب روت وا لند رام

 لابصذساواردادعب سابعهاشنتفرک یدلکی رخ دک بوود ندش وص تارو

 نکل یدل قی د ی هعاق لهاورامصح و کیل دح هاشم ن نوح نابنس

e,تم“ نکبانزوآ كم ؟نودوکمو رو سوم یدراوهنماقم رع بويل و رغظ  
 یرپآ لنطبض كنا هلق جراد شی ورد لغوا یشاب وص رک: بولوا تالاس هب هلدح

 هحرک |یدتیا دعو یتمو >دا دغب بور دنود هیو دنک ی روډ زم هلن |یطسوت ضفاور شعب

 اوج هو صحب ودب ار دقل لرهد هل اقمو هعفادم یشایوصر کد هد هرصاح نامزیآ -وآ

 9 یدلاف هبرک و ثاسهدرنشسبولوا اوثمدیرللاح ندطخ گرابرابصح نکلی درو

 هرشط هورک ورک هڅ دلو تصرف یدیاراشلوا ناوت وبا ی هلعوحدرد بوذا لکا

  شورد ندنجما ی دنواشیوخ كم دتسانوصر د یحرلیدلوار دیا تعباتمههاش بوقبح

 بوی راضعر ید ن لنس هرمز ن لوقو برعو هل ىعبا وشعب ىشابكول یأج رو یشاب وص

 كرابضمد نصا ی دب !لرردلس ههاتس یت رورضو طخ کلن هماق بولوا عات ههاثم
slتکدب لوا یدل مق ریس هنفرط هاس ید دجت لغو كنیشساب وصرکر  

 لتلوا لد هداسو مار لفاغندراکزورراکهرکم بوناص ك چرکنس ءو ینموکحدا دف
 یرلک دی داغا سابع نک غو ی ریش تلذنصاباببولواراتفر کهن ماد یس هلبح كرا دغ هأتس

 کیو یدلا نیر وشنم كنتموکحدا رغب بور دن وکه هاشم ندو قن: رغوا یتسدمذآ راکبان
 هاش نیراپمراتفتسم بو زکه راو هنجرب م ندوبق قآلنس هقران ز یسایوص

 ىرغوطاكأهلغلا یربخبفن رب هدومق قانار 5 بورو تانسا د یز ع ن وکر دقح ها

 ۱ لغوئشاىصر كب ورق نر غوا برقهحابص هکی دبا یوک ی یش كرفبص هام ى دیشفک

 دابا هرک ن ز واراندب بولوط ناصح جا یرکسءشاہلزق هورکهو رکا بوجآ رد روت ره

 ندور یرکسع شاملزق یدتکل قع لکد تشیا یشابوصرکبیدفلشم اب هغفلاجراسوکو
 کاپ دنا ین رابدانمررراپ دلاو یا هسبا راورسخ رسولک دن بوج ارا وق بولاپ ناصح
 بوروط 4 رولر یرابحاص تللرب دیاصواد اعرویلر سو یرکسعر دکهاشس هلزوکتالو

 .كركو نس كرك ن وسلح رز اووسرامو دراو زاما تاهاشسر دقوررض هدرف ر راتو سم اتکرح

 .هیهشوکررو هنس هن اخ سکره بولو نوکسزار قاخراپ دی دهبنلوا هلمجنر هسک ی یس
 رگ راد رتفد یردارب بو دیکن دنا لقع ةسیایشایوصرکی رای د لغ اب نر وبق بون لز ک

 کد کهننکوا هاش بولبتوط نوک لوا یدیارابدلواینتخم هخاروس واتر وص نافمر لب

 ۱ هلو نوک بو دیا بناطخ زی اتع هب یشایوصر فی اشک دروکرروب وا اننا هاش خو

 دک

 . ی نی موتشمهنلغوا وید ید از یوو م دم نب شیا ناب ماش لکم ك دبا شبا ناپ

 لوا
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 هنر یدېع لوا نب ك دمروط کی زوس بودی دهع هکمرویدادغب نسيخد یتشلوا
 دازآ ییسهاثس هطزوک راتروق کس بوو وهمسا لنق لام هر ص دم درو بور وتک

 ن ز وا لا نوک جوا یدر کیک سدح ی لمم درد یخ د هاش ی دار وس هوان و د نايا ا

 هکب دنلواا دن نوکیم درود راب دم وویوق هپ هرشطیدرفروی دښل وا ضرعت هي هنسکب وک

 سکر دورا هوار ضاحبولکه هاتر طن هلیراح السو نس وجو هیج هسیاراو یلوق هاش دایردقت

 بویلوایزکسعودراو یاس ترانه هعنلواقبابزوا لا لوا هیات نو لک
 ون رب ونلوا لرد هزتف دەبا ىس لغ برای ر سا سکر هکر هلک ی درانلوا ااعرویلرهشس

 فالو حالسیرکسعهج بو لوارورمموپ د ردنو رم هب ول هلل دم |قلخراپ دیدهنلوا

 داسفواضوف مفداپوکبول نزلحالس كلذ هلج یدروسران درو ط لنکوا هاتنوراو ها

 تریش بو ږیازتفد هلآ یمشرو ا یس هلجو یداموق حالسر هد رانوپ وادردنوجگآ

 یدلرو تزاجاورد هود رک لام كراو هرکصت دکراپا طبض هلبس لغو

 رکص ندنوک ییاراپدلغاطهنجئارهتس بو دیا نظ قدلواصالخ هد اهبل" ر موب یس دولنا
 سش تر a وآ مچ هلج یدنلوااد وب .د نوساوا مج امو۶ یس هغ اطیرکشل

 لج بویلرم نیل هزابوراوو ی دلرو هسمح بونلوا نیبعت شابلرقوبهرفن
 را السم یسر دقوت یدلپ اهم نوا ك | سمح راو دکب ودب ر ارتفد نرامشاو لام

 هرس هد واسو وح شامل ف كس ردقو امص یا ی رھی ر هتان بورە نیلا ضفاور

 پودیا هغکشا نوک ی دی هنغاسنوت صخش ره هلبرما اش وراپدابق یرلومق 5 بوک
 یدل وأ ںنتلا کش ی رکا رای دنا ذخا بو دوس هسیار کلام هبنرهامشساو لاومااموع

 ةسیاراویس زی هوري دلا ننام ل عو ور ی رک اكرلنالق غاصو :

 گلد نر ویرآ د هیر نانا لری

 دوهشم نزوا قوا ندضفاور تالغو هعیشس یاسو ر هکجارد دمس نالوا یسافرشلا بقت
 فیبضلا یرقولتقفتسر لنت نکلی دیا شع |تافتلا هلغلوا دقتعم کا ج هاشسیدیآ
 هکر د ههاتس نوکر, یدیا قوچ نابحاو ناوخا هلغلوام دآ ولتمعن یادناخنورعم هبا
 ننسبحزوڪ یوانواب رک دلانیرالام كنس هغ اط یرکشل ر دق ك یب لا شب مات
 یق ندنراہع ىلع لنچ كراتو ردیا جارد دیس د مرارق نس هلج ها زسرابن بوتو ط
 بثر رافد یکبابولوا ر ومأمزاکدب د ربا رام رکسرر وس ۵ هزکحاعد ردراو یبشس قوح

 یراهسک تجرم قسم قوچیقردیاماستههاشیرتفد یی یر ونس ی رر دیا

 بولواربخ یراو رن ڪو بور وکه نرتفد یبسیژ چت ندرابنس نالوا یس
 یدتا صلع یرانلوا ناکمادحو یدلوا بیس هنصالخ كراهنسکق وج هما هنابموپ
 یرانلوا هنمانیسبو دیااتفاولتق مع اب یرانلوا هلت رافد یس لوا ید هارکهاتس

 یدبآ هلک ندنعل هجا اوخ هرماع یارس هکبدنفایرون یسضاف دا دغیر دبااقلو وفع

 كج دا فلک نیش س نورونکهنکوا یو بی دفا دجتیمطخ رہبکو مماج 5

 نایب دلا ی دشكانبلا یدیدرانوسزوح یرثلا | با بوراوو رایا یدندایُها

۳۸۰ 



 تا لعتم | 9: ا ازه هنالوا ۳۳ هبید انویلمدینا
 ٠ ًامرخ نولد نسهکج كف دنفا و اق ناب نواکهمضغ هاتسی دقوا یلک هنلد ندشیداحاو

 هاتسراپ نیا تباکتس هع نش هعمس ندپ دنفا بمطخ لاعب وابد ۱۳۰ زی هکح هنحاخا

 یدید هل ون بیطخ كم د هللا بس م هک ندکهانک هل كنس ب ودیا باطخ هیو دنک

 هبرجو مس ههاسو یدوقوا هیطخ هداعلا لع بوقبح هر كس کو زو یدردز وج یلاو
 یی لعویدر دصا های یضاق ندنس هکح بوک دبضغ هد ایز خد هام تیک هاشمی دلتساب
 لیپ بوتوط هکنفت لالا و یتا تراتسا هواتساملرق ویدد نونا نر او5 لوس

 بانو بوړغ وی وا هچک ی ږی نوک ی دی بو وق هنا سذق ندر وعر یاتمابرکبلعبراپ دا
 . هشنآیویوص راپ دقاب شت ار بورونکه نا دیم ہرکص راہ دلا بو دلپ وس یلام ےل جراب دتا
 TG لنسوشرافحدقلنلا سیا لغواراب دتلبوسیلاممیج بوق ور ا

 ات هک ساب ندلامهبت رم ماع یدردپ|لنخ هنغو دلوا نار كنسابات بولاپ ا

 يورو| شتآهفیاتو بووقهنبج ان یشایوصرکب بوروس طعتهنفارطا ك غيار بر
 فا مازح گرا نع یکی دنیا هزم صحی ۶ دزاب كرر کتا ښک و ادا دغب راد دلاص هنرزوا طتس

 لغوا یش اوصرکب نالواببس ها داسر بقوبو ی دلوب یتسالب كتنامخ نالواهن اعل 1

 23 ترا ا اجا جات قا نمم اک سوا اپ
 لهکت یبروما بوروکی تعاصم مام هاشم نکر دی ادیمآ نتموکح كدا دب بور بڪ هنا
 شودنک ةحاصملاءاضقنا دمد یدنا تافتلایغراع بورتسوکل دیور هی و دنک هک یا

 قحلوایربخ هئ ا كرواک مجری ندیآ تنابخ هد وپ هش رد بور وس ود ن دز وک

 رارف بوزوط لو ذو ر وقم لناسارخ ن وک ج اغرب یدلپا یننهنسارح و د
 هبلع هللا ةر مطعم اماهآرک هاتس ندیارونلوا تباور یقیدنلوا لتق ق دلوا انسا وس

 م توردا م ده نر هبرت كا راقم تنس 1۳ ا ڪر دال دم« ز مو

 یراص نتموکحدا دهن و یدلیاذخا نراروزورزراسو نابدرنو بابو نرارایسهو نیر بن
 یدسا توعد هتعاطا بور دیوکر همان لټشم یدیعوو دعوه دارک او نابرعبوروهن اخ

 بولک هب ندهرق هد نیب يصدر ورم یدر دیو ڪک هتراغ ینراتسسنیدرام ی اهیاغحرافو
 یزکشعمات یدروس مغر دق كس یبا نسر بشع قاق سرکل کلاد ااا طا

 شابلزقزدنوکپ ول ىع = وا اردقزو ندراجم اردرومشمهد هب هکر درع یلمنکبا هددا دغد

 ۱ را ا اورا اا و ا ا کان
 یدکح لا بولوا مومغم علق ںلوا ہاکآ هاتس راردر و. هش را اخ شرو نبدرأمو ۰

 هکر دلوقنم ی دتکه نی نراپزاممنع یلاعت هللا یضر نیسح ماماو لع ماما ها لبجر هامو
 هدقرممرج هار که اث بودپا مامق اتم دخ ماقم جارد دیس لق دراو در از نیسح ماما

 هلمارکمت و لمأنو یدمجما بوتوط لنلا ناسمز رر بولاق دنوص هنلا بورود لوط

 ورفرس
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 هن ب وړم | یی هک هرخ الاب و یدلغا ب و دیا هات هنوکهجوت نقره بودیا ورفرص
 یدنزوک بدا بدا ی لوا ب ودیا تمرح قم بح ابسص هزاکیدر وهنلا كنمقام

 شاک ندمور راد ێعاررقو یدال أوس وب دردیمراو یس عاد ول بوقمح هري

 ضرعت د دردرداف ن رض هت یس ر رایدرتس وک ينو ندنرآ راد هر دردراورهږ درم رب یون وق
 یلاوحاویدربکهرکماید بول« ن ںی درام لک دا اسا یغیدنلادا دغباٹس | ظفاح ی دمنا

 هد | دغب زکه لح هاشم نوح كوکرکو لصومرب رسخرس هالبتسایدلپآمالعا هنلودرو

 تیاکتس بوراو هه اشرابدبا رک ,ندنلظ اتساب نیسحر وک یتلخ ل صوم ی دلو رف "
 لضومو ك وکر کلا رسخرسرکشارادقمرب شاخ مساق یندهاتسوای دتسا < اما بو ںیا

 ا زدقهمم واقملف دلوا هاکا اٹساب ن اس نالوا سکت رلکد ك وکر کیو ردنوک هر زوآ

 لاک کرس در اندیش فا قوه وکر کی دک نسا یکدراید بو اس نخی دل وا

 یردارباتسا نبسحروک ۹ دنک هل صومبوکراد »دل طبض بولوپ شوا

 ل زوکحوا یانگ دن و شام امارقب روم هریک هنگ الغل وا هنوک ی دیرابصح گرا یدیلاتسایدج ]ا

 هراهنسکش عب هدر کنراد ناح شاف ءیدلوا مقم لنا بودبا طمض ناخ مساق بول اهل یکنح

 هپ هعاق ام طفاح هک( هو هدردنز وا قمراورسخ رسرکشل بوردنوکب وتکم

 هیر اصحرب لا دمردقیآ جوا هک راوهنسومق مور ندنسوبق غاطو بوراقح راب وط

 ںجا كح وکن دنرازآ دمان هامس "هرمز ی چ تاحوکموجه الصومزا ناخمساقرارفراپ دانی
 یدیشلک هداثشاوب بولا نفلهدمن و نبدرامند هنس تسب ولوایروالد دوانرا ردا یا

 رم هیاسشان طفاح ندنفرط طعارز ویدلپ ع مدآزارب بوز ا نامکسردقز وبشو

 رادرس هل رکسع ین یارگیراید هژلفلوأ یلوتسم شابلرق هندحرسلصومبولک, بوةكمو

 هندن اج لضوم بوقمحاتساب ظفاح لغسان شیقیدنلو | نامرف قمراو هښرزوا بؤ لوا

 بودی راغال م دقم هيرا م دآ ا ویران یک و دنک اغا دجا ر وپ رم یدیشمنا هجوت
 هلکنکه نبت جدا دعب ب وقح هلن داقتغا یدلکرادرسن اخ معاق لقدراوب رقلصوم
 وشراع و لرم لک اک ب ولار بخ ید اے ا ںچ اراپ دتبارارف بو غار یلص و مراشاملزق هلج

 بوتوطیروبزماغا رجا لک ں لک ك ب جاس یکبر اج اراپ دبا ماست یی هعلقبوقیچ
 هکس ناعاسیسه دازردارب یتلابا لص ومو یدلپابلص هنت دب هعلفوود گدیشتبهدا دمآ

 ن دنیدر| ی داتساب دجاویدنلوا هبجوت هعجوم یهر ع ودی | مالعا ادرس نزوا قلا
 جرا اب هطوا هب روزه دنمر ع ن وب زم"هنستالپ زی" ی دلا تد وع هرکبرابذ بوک

 فییعلواصا هیاغامارهببونلوا صیخانراپ دید نو سلوا لوزعمزرتسااغندقاح وا یولوا
 1 تاب دمت رد لنقیدقحاغاو رسى یراب رپسرآ لعاسندن و امه مرحنر وی دنلوا

 بوگود لام هل هبروز نالوا لقاجوا ی دیا ینتخ ب واک ند رم اق اسروبرم یاسا

 ر دشمتا لیوطت هاب نسحیلاوخا لیفان لند ی دارا بلاط او
 یعانسو یلامز ناکا نا طاس ردپ وئسواتس ار درب یدنلوا لفت هلغلوا هن اکحهطوقعم

 :هعقو بودیا تای طبض نوک شیش بواوایسارم اب ماردصم بوقیچ ندقلیشاب
 ر

۳ 



 لیسحع هرم یدلواهحوتمهلوناتسا ندر فرط الو زغم لک لکی رخ ناښع ناطلص ۸ ۸ ۳
 e ۳۳ ۳ e الجر مد او 2 لص تاپ

  Nرا سوق یاتسو یباوا اا 1

 نکن لکه نت ہکرھ هلخاوا سود كنودنکاٹساب د بحر یکید روملا قلنادو قق دلو یّساب

 بولوا حرصم یفب دلو ی دصف وک وک ونکم یخو ن دنا
 یرولف همکف جافر بوغار یتساسسشساو : عابتا تلح لوا لیکم انراثسا هیافتخا

 هلوبناتسا یاهم بودیا رارف انچا هجک ها رس | مرح ییار بوردلوط
 ناصحهرق 8 اسا ل لایوط یسیکدرلکب یلوطانا ندنفرظ هومو یدلوا ینتخم بوک

 طساوا لاج كد هب هيا هجطایذربب یدلبا طبض ناافناو نازاتا نورا

 E او ارس شکار اره مولد
 لاک یس هرمز هايس نکبا نزوا ك هروکرفستاممزونه بو بیا لقت هنید بن دنا بو و
 مان ینطلو یراد ۵در مان لأص یرولف كب یهرگیوهب تیغ وا مرزها طعم ۳۲ ابغا

 نق دلع اب هنانعم یامز ناجع ناطلس موحرم دکور نوکه وایه ابس ولدا یراکم لخ لنت
 ید ینطلو لا ص هیلیا فکن لرش هللا قیر طرب بو یم لوک تکی دی دیا یشابی اتسوپ
 هرات لوارای دنا لاصیا هنیلابروژهاسسینکس نواراپ نسل هصح با وہا شوتلا تست وا

 هسارابد زتسو ڪک یر ولورا دقغ هیابر و زره هکردیاتراثسا هنسراکتمدخ یکیا ل ءار
eدو نکا دزتسوکن روص قیوعتواتسخ با لوا نوتکهیو دنکب و دی ری تاب ل  

 لتسادوسكع | مضه یتلبمیراک دتا مابو لکا بوډا م و اد دراد تنا میز ۳ و لدا آ و

 ااو a همكره شوتلا لوا كونك نرتفد هتبلا نر راپنلوا
 یکیراق دلواس وام ندبه بول یکجا و ماتم ایشان دا
 ندز زرماساب هنزابزوز هايس پور یو یو اا گن نوک لارا یربد دب ون

7 
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 | افتاب نولکهبضخ هايس نذر کنید كرب وورکرتساك عادا دزتسایوتلا یکی درو هرس

 اندنسز مارو لب ضرع یروذف نو۶ا ل سمع ترا دص هزر تور او همطعار بص

 هداز ناتمس یرکسعیصاف لبا مور لعفلا تولوا م اقماتساب لع داراب كدزدون شم

 ترادضیا دوس لنغامد بولو ط نضم بورا و هد هکر يا سافا ابورغاج يى دنقا لک
 بوراقح هفرو و ندنسهماع لتحانصم ءاسابو زاو ه رب دوا نوتکربخ ز كعمراو

 3 وا طعا ردلصنس هنر مداماد هتملاردر دان عارف امو نفرهامهدرفح هنعءاطلس

 لحمیکر ولس ولسینغحهل وارزوذ دکحزکبوراوایو دهی روب ت ذا هز ؛نامزل وا هکمر دباامر

 ورد لکذ مزال هز ترا دص مالکه و یدنفا ردنکن ؤلوا لعفنم رد لق دلو ازاین ضرع

 ریقف راد بودیا مالک الام مارا یدیا مدآ لیتو سرب یدنفا لع هکتار کا

 وار هسبا ردقم نوک !تاکسا بولو تاع ندنس ەن طاع هزوکوب ڭ ر كەسە ض اق

 تیغرهترازو بو دبا مالک لفن هباساب للم بوراورکسعل ضاق یدلپا مالک محو ډ



 ف شابس رە بورآو لب الار هایدا N لعاکذپ قتل

 تلودهسرفلوا ما دعا ی دوحور دشم ردنوگی) هرصیر واف بودا ك : ی ۱

 نوعا سومتسد لعب یشا ناسمرق رافصا هنلتق هلکع د ر واک للخ هنر وما

 یدر دن وکر هد رد ۽ ه د یک تعم نسهبآ رغ واهرژب هک ںلں ہک ن وامه ٤ ۱ رس

 شک ن .اکتخ وز و TT یدارغوا هنارسرز ز و زکردمک هيا ارس یتدر ۷«

 یداوا لینک شب کیش هد ! نکن تیعسهز لورق

 فق ون اکل ریشم قدرا 9 هبا ارس هلان اسو ترب(سوب در دراو ی احا قلواهب هنامآ 5

 گ اله یم رخ هادا نوک بودیآ باطخ هرابحم اس هسا مظعاردص يدنلوا

 اسب ماد 2ة یا ترت ابمزکقنق ردشعن | نامرق ما

 ادا یتمدخ وب نب بودا نط یش لواهلغملوب سوح ین اج صخر كنودنکداننآلوا
 بنت ولوا تزاما هر رولو نوکر دنن :درت یا هلل مر ندرایاتسب بولو | دهعتمیب د مر دیا
 لممد رد ر اک ں تا فا هاو ںامع ی ولوارهاط شات لع ندو قو راو الق دقح هزأدد ۳

 ماشلب دسر دبا منم نوجد ن دقتل وپ دهام دارد ج ماطاش نر زا رس
 زوده و چ اتا لع نکا در دکتو دنکنام هرو هرز ود هز لعیردراومزوس عمت,

 فو ءس کالا تورو | هرعت ہرا ام سد هنقدلقم غا |ندنابدرتبور وا وا تشمرب هتک

 .اتتساژوییس رتفا هکدد ر وک ب وقمح ندنیکهلساقفر دو مرف ع د اک ن فتق

 زاب ریا كولد یاس ایر پناه ولو رم هی مکس هلفمالو لات ەددر لغ لوا

 فیس ولحا ا لعنت ک .Ê ر لک س کرح ترازو واثماب .,لع شکن اک رطعارزو لتق

 یترابحاصهضراعمماقمیدچا EE اتم تل تا > هزارورغم) دمدلواتعام

 شان ع هل راد وتکم ی هزایا سارک ر وکواتسات لبلخ بومود هتسأدوس ها

 تو دیادزآ آرم رم هادا هلعاوا رهاطیب دی !بذک ی نا دا رملتف بودا رفاه درو دل

 ینفم یب یدنفا دج ہداز ناتسب رکذلا قیاس یساتا نباق یکی ی دلوا معا روا دتباو
 شفبلکت تادش بوت قلت ر كر۹ هرنکی دنفا ی تولوا لنسادو س کلم[

 رد و ) هارکذ ین در نا E 9 زدص هلا ام |وداسهم اف دا ب ودا توادع لعو

 یەم یی یدنفا دعا توبملنایفمالوا ی هدز ناقشت نوا خانا لس هنر هن

 یدآ ارم كرز وی دنفآ دعسا مای دلرا ي ا یی یدنفا ع اصیردارو

 بودیا لقعت یکی دشا تمص د تعابصم یار ین و دنکو بول وآ كعا یتفم يهدازناتسو

 منامیدنفا حاصر وب رم نک رزاب یونفهذلتف هعفدر یبحیدردب ایس هما دعا یز :هاماو 1

 ناملوا یت هرصمامدقم هغفلطب هفتح نع ثحاملاک هسیارزویدر دا نش ناوتفبولوا

 هکمر دتلاغا بودروتکن درصم ین اغا تطعم جا اق اف ومشم یساغا هءاعسلاراد ۹
 ر دم رب لوس اتتسا نیغ وار راد رساروم امهسرفسهز انا یس ود زک ۱ ریزیدرد اب نیک ۳

 یسیههبخان لحیایدل وا مزاع هک كن اغ قط صم رو زمودرمزلمدآدوجوتحاص

 بودپا م ول ی شاپ د یدیا مدآخاتسک ا هاو مخرب ندرت لا ۱

۳ ۹ 



 ۲ کز وتس ومیطم اکر دش رکوال هلمساو شعد لوا نصردر وکیل )ا ینطہص نوچ ۳۰

 . هدرکننب كركر ا فوځ ندنس مدآش وا قول ام همصذو لزع یرزو هنر لواما
  اثمابیدب دزدررقمیسهنا ںمصق هکمادعا هلکمتا دسح اکس بو یار ولن تسهآنغ

 موس مینا عنم بس 1 د جوا بودب مالک هداعا اغا لع کک نارآ رارصا

 كرتا مدیدهجا رادزتفد نکیا كنم داب قابهکربیرب دل وا رصم بوک
 ییاغا ینطصمالامش دا م دید هع | هللاقمرد رکنا هنتفر لنگه بروز هکننودیرفو
 هداعسلاراد هقغطا یف ی دد ك رسام دنابص زبخ نك ںلوا ردصم مدید هعروتکن دربص4

 توس نوعام كفغا لع یکی ید هنیرکرم نلاغا بولکاغآ نطعمم یسافآ
 و؟یوابض رغ بودیا انس رب وشن هما دعا ی اٹساب هل اب یافت اراهنسک ییدیدب ولو

 ` نالوادزمان نکلا یسلاو رکیراب د اشا یذترم هک ردنودر لواو اد در ونک هلعف /

 ` وار دنوک هللا نو ږیرفرو رم نق دنلوا لاسرا هوب ندنفرطناشن تفءناطلص
 هک و نورقښک وش نوپامه طخ ود نس حیا لتق لاما الب یو دنک لق دلوب لوصو

 لم شن نوح ردشٌبلوآ لتق ب ونلیق لغ هلا طخ بحوم هژففلوا هییعت انچا
 نالوا حجم هاشهدانناو وا دیا دص زتم هب هنبوبارا تصرف هنلتقیسا دعا كنا ابر

 لا وسهانیلا«هاسدا بو یار اوت یرارب+ یتیدلوا یل وتسم هدا دغب مشدب سابع
 :مرق نل وا یهاسداب م ولعم ی ٥ رک ص بو 1/1 وباوحو در دعقاوی وهخاشماب لع لک دا ۱

 موس نتمهم قلعتم هیاشنراو ماطونتن اخو بنک ید یسادعا بو دیار و طیب ذک
 هبا مس رص علا دعب نوکر, لندرو دنوآ كنه رخ الا یذاج هلک ٤ |اقلا هب یه دای

 تلاکو 3 انبونلوا ضمق هبهنرخ یلمامو یدلرو یسازجهلا لتق بونلوا توعد

 یدلروهب اتساب دم سکر چارون رم ن دنر ارزو ن ویام» ناب د لو زعم ندمآثیرهک

 . ساب هزابا یاوعد رکذ یدنلوا نییعت رال اسمس هنف دادغبورا درس هنیرزوا هزاباو

 اشنا بولوا هنسکی رجورار لنسفناسماب هزال لیصقنلا لع ناشیاداسفو جش یاوغاو
 اساب لیلخ یساغا ی رب ندناق كاسا دارمیدبا لنت دخ كنلغوادال وىناج

 ۱ بواکو ابا هل يبسح یدادعتسا یدر ږیا تم رخ هپ اشماب لبلخ بولت روق هلبتعافتم

 یزاغ موحرم لعوجر ندرفس شيا یسکپرلکب یبا مور هانلعحارمیرفس نیت وخ

 لیگ برابر, و یلابا مورضرا هیاشاب نپسح مشچب سکرچ ندنراغارچاشماب لج
 لندرفلاتجر فلاو لاثلثو یدحآ هنس بوپ ړو هاتان هزال مورضرا ب ونلوا لز

 هاش داب هلتف بو دمشبااشماب هزابا ی هیضق و لق دلو عوقویسهعقو ناهع ناطاس

 یدایا ض و (ماقتنا دا ندنس هغتاط یره بوزاب نایک نوار ذخا ندرلتلوا
  یدیشل وا مظنمیندیلاباساویس لقدنل واهبجوت هبو ننک یل ابا مورضرا
 را ذمانوللب یدآ بودیا مچ نابکسرفاو بولوارسیم هلهجوره یرا دتقاهرکشلولام
 ۱ تو یسهفئاط یرجلاب نو ج ی دلبب تعاصم*همز ال یناعر هنیسق ناسرفو ناععط

 . ب وبلوا یا ندعاضوا هنال وضق یتدلمو رضرا یدیشلوایزابحاصتنوءرو

1 

 ارمالریما



 هلوملوااثماب هزابا ی دیار نیا ًافحو مش هو دن وارد ذا ذاوروخ هیتر 1

 یب یرج قید بول بلسو لنت بوی مرو ناما یراد اغوعو مس نزوا طاس
 ندعاشنالواهننلاب | تم ننآ یدلپ | ينا ی والضرا "هلق نددفناطلوابووق

 بود لتف ید هنسکر دف سش ب ندراپ ںچکب یتبو و نانلوب انس هعاق هن

 اشاب هزابا ب ولوا مباشر ب خوب یدلبقیپت ندارن یل اتسج رکد ودحو یراتجس لوا
 هکمایوس ندا نر د شمرارق یی ی رچ کب نوچ ا یاق نانعناطلسو ییا وای ماع

 هرکآلم کبد هرس هعاو ها بوئلب وس د كساوہس رەخ وب ی دلثساد ۱

 رابرعلب نالوا لسا ومسل راک دیدرولوا هلا وا هک هدساویس اچ ئ ناو

 هدزتم رکا زرروک هل عرث یزما وعد هسرولک و بوبمروو ناق ۱ لتقو كنج 1

 ۱ بزنم بورت والا تلف توقوبد هیلیا لثق توت هنسک یشلوا رضاعهب هعقو

 قو یروصق و نط هک هتک مانرفعح یسادضک ندنفرط عمان : هزار ها انکو ای دیا

 دالا م دقمو لافتا قا ید ا ویس لها یدلک هساویس یدیا یغاط 71

 نابطسرادقمرب ری ادنفک رفعج یودیارآ رق بولک همو رضرا ودنک تاب هزابا رابدلرا

 اب قید یّمعب ندرلد تکی نوک جا رب یدمسم ردر وک نوح | هنقفرات مر ی

 بهنیزکلام كرس نبق رلک هر هراب ر چک: اص وصخ هنقلخ سا ویس هلنا برش

 تارت هن وکو یندراپرکب بویلتماب کیت ادب دوم منسوب دز ردیآیسیزکمراعو

 راددروا كوك مکح هدر ی راق دلوپ Et لم اسا تالممو

 بودیک همو رضرا هنب بوقج بوم با رارق اسا ویس ندمبس و | دفکر قم
 ها دعا ومو لام یراهنسک وب ی راو ساا هزانآ یدلرا مالعا هیهزابیبارجام ۳

 لمکم رکشل یرادقم كنب قرق هات یدپ| ل وغشم هب هب نایغط باسا بور وتک
 هسا وس ںوقلاو هلپ!رکشا ضعب نںمورضوا ه رکصت دنا یدلوا كلامنا وگوح

 روهط هن هکر ب د| بقزتم سکره یدنوق هرپٹم رای دنیا لابقتسا سا ویس لهایدلک
 ی ااه سیاراویرچکبر دقنهدسا و مسرهشس قحنا بویع ارامطآهنسن هدرمآ لوا هبل ۱

 ندنرابرهلب ساویس یدلپارمایناهک اننوکربیدل |هرتفد هلج هلن یالحولزانمو
 یدیارر دد وچ هغر و یلح نسح هس رو لضم ٰیفرف هسرب هکیرافکبرا مان حوا

 هلن زا ال وب هد هعقو یخد یجوا یدلپارماوروتک هنر وضح ودیا ذخا ةعفو

 رک اتشماوق فر اورمرهخ قدامل و هدهعقو لواژ اس ا ولتل ود دنحرهراز ابودبا ماربا

 هام هنیرزارا هود یخد نجوا ی در وین بويل وا دیغم راپدروکنباراکناوب در نو
 نابق هن راهاثسداب نازادکو ناز وش بوروگ یراموم لی بولد ن راز وموا بورک

 ینسح الوا بوقیپ هر قدراومک الهدح بودی رشت هدرپسوبدردوب یلاح كاا
 هرعنو د یراکپ اب كام وق هنقشع نانگ ناطلس نابکس رهن رزوا كد و, بو دیا باص
 ندنو نه هللا سل ساقلا ید لصم ققرقرابدلنأب بوروشسو | عاقدنول قجروا

 ی بر باک دوست نرو تین ۱

۳۹1 



۰ 
۰ 

 i RT یو رک: هک ه رکصت دا ی دلقرسش ۳۹

 3 نالات نرالا تم اس ترالزته بوی لتق ناما یزو داوپ ن نیس یرکش ۱ ۱

 ۰ هبهنسک نونیسقیوکْسد وااو ندنهس i یدلپا نامکس "هدرک توسقو

 یسفتاط نایک تیام راد درتش وکدامونا بودیار ق ید وانآ تو رویا ص رەد

 رب ربا داسفق وج ونیز شب اظ هلل هنا و ا ا وتادنولو

 تراغو تم هنطاسلارادوالمتسا هلو ناتسا ندیزغآ تل ورهو ی دلو اا هد راعنم

 یولواناسار ه هدازیسل اها تال ام قا رطا ندهصق و یدزبش ود یز وسزر.دیآامعدو

 بودیم رسم ی رادقمكيبنواااپ فس ہن والف یسکد رکن :شرم رهالارخآ

 یا نوتلوتسرفنآهزاب مرعغ اس ی)هخضاوسکم بوک نر وص مدد هزابا

 عام زابابو را قامنا ۳ دیک ول هارب و هنمانبلط ی دم ناطاس مدو هقئاعمو

 یسودنکبودب بصتیلو لاو دنمآ ناخدمس اویس ندا یدلوا هدابز نابفط
 ودراسات رس هک دی ا هر 5 نیشسکرابدلمق ن قرش راصحهرف رم رع ل ها نوال

 E یم رم ندراو ایما دوو بحاض قعلوا مولعم یو ورخ گان اتساد :هزابا یدهدهملع ده

 ۳ قرتسراضح هرق بواک هلند رفد ر م كی ن لو ! ارلوا ین ا عرس اا

 یدنوقبودل مابخب رص هد رابصحه و را ۳1 بولكا ننال نوالفاساب 6 ابا هکبدشم ۰ "وا

 . . نیلامارجا نابطو لصم نوزواو لصمهرق ندنابهابس "هرمز ندنسیلاها ساوبس
 کر لکه سأوبس هزابا اراض خش مش یحاص نومشممیافو

  .یماقیاعلش اذاحم یس هعلقراصحهرق کدب راشلوا قعامهیاتساف یضنرم بوحاق

 ن سا رماتسان یضنرم ردا كاسکوب لبخ ا و شاط ناتکب مط ر رو پشم هک د

 كنا وابا ثارحا هعلقر هنس هیدأىف لوا بودی تدار هب یسازتحاو طابتحا

 هلزاتمیتداتسا یضنرم لرردغاب هنا هنرکشا یلالج بوق نابکس زا دنا كنف رفاو
 هابس ناک ندسا ویسالوا ب ودیا فودص بدر بوقح ندهعلق هلا زا نوا

 ۳ ا نتعاعش هکكس ناهنع لغوا شواحر 55 د ندنناسرفراصح هرق سفت هش و

  فوفص بدتر هلا راراوس را دمانیلاثمار اوبو ںجا ناہط موقرم لساويسو كابو

 ۱ ا ناب ےک ندنعاش اودنکواشاب فسو نوالق یخداشاب هزانا بودیآ

 حانج دنا هدا رل را دهان یلا ثمار اتوب وكب نسم هزاد كجوكور دیس هداز هرب مه هکكي
 هبت رمو بوی هلناقمولزاسزاغ بوجآ |رابعبوکودناقنو نیر ی ا وە

 س روکی کنج ل وا سر تیب یدردبا نیسع هسلواذز ناتساد نسر هکراپ دتا هبراحم
 تسکتاتماب یضتر م ښیغلوا قوج یلالجرکشلاما مارح یدردیآ هیودنک یدرا مات ییا

 ر هیکت هرابر اصح یذلوال وفشمهیهرصاح هزابا ل ورک ن اصح هرق هغلقنولوا
 ۰ ندیاتعیاتماعیاط هی هاب نذټ رایه ایتسساویسرایدجا م وتب ولوا لضاح تر
 3 or : اعڪش كفا ارطا ل واک تّمیه لس درمرررد نسح كاض اش لاریساضتا

 اغا نغار زود نولاصتآوش رتهدحل نمونه سایت جامی ڕا
۱ 

 یخ



 بوکح نسب تا ا ی هل قارزم نودپآ باتو ورافو ٍ

 هرکنضت یم شر شرود نیا كنخ ن وجاك مكن وراقجا یھب ب ورفباهوتسرق هزایر ام

 هاکمتابغرت و ثح ةف ومع د تالو ناما هر اح بوشا هغ اسا زس رام واهن ندولر انع

 ندرانآنهض اشسا د یدنرم تورو اضرهدانقناند راف وخ ید قلخ ن ال وا هدراصح

 ناش ۱ نوشروف یاش ۱ نزوآ اف نامه هدراصححراخ بودب تعناتمیوسایم ادعام

 یتتلرم لد هیضقو ی دلتسا هم روآ ( ن وترد 5 یغاسا ندراضح وراق و هرانابکم

 تمالس نوتنود هنکر اد قو هبهزان بوقح هرشط بودیآ لصاحبلق فعضاتاب 2

 بولوا یون بفضو ك ىزا رب بوئلوا انهسرژوا ایقر, هک راصح هرق ةعلق یدلوایوج
 ردلاشر دن لا لوتطو هب هغلق هضسواغاد یو لوازادناكنفت نوارکایدیارولقمح ن دزآ ۱

 هعفد ر هکردروپمشم هی اکح و ةدرازابد لوا یتحر اصح ه رق "هعلق "هرصاحرد تباکح

 تبودیاسرغ غاب هنفارطاو بودږیا هرضاح ب هعلقلوا بواک یرب ندمح كولم

 بولوا مامتیراراک ندع وج بو ږیا لکا هبرکو كس هملق له اماراشچ بوری شنب مزوا ,

 كېلک ی شید هرحاسو لاس هنهکه زو ګر ر مالا ر خا بو دا عانتما ند جاست هلداٍتمج هن
 بورد وک هبا نوتجم همګ هاشهدهرشط ب واب تروغوب قانح رب ن دند وص

 نسافص تر وغو هزات لن ویزې زونه كد مزوا بو کید غ اب نس نسر کب رب هکر د
 یتلخراتسضح هرقشل وابا و س اخرفط ی بولوا هتفی رف ہاٹ هليا تروصوب زردږیا

 نون وا دمقم هک دنیا مس 9 نا 3 مدرعت هباتساد یضارم شوک ی راد ومو

 هباتسات هزاب اب .ققمح هبا ناما اتساب یا نم اعهط هنہل سم تماس تاہم یا ۳

 نوالق هنفرط غاض هلن ویدبودیالوبقلا ات نا د ہزاہا یدلوا مباتمو قسم
 انس رلدد رمو نوا نهاعشرامصح هردامآ یدررمت وا انشا د یار م عنف نطلوضو

 غاز ام هضک روراب دلو ول وا نجر منم نو وقح ندهعلق اقفتمهلرا روالدهانتس

 تارا ابو جا نابطو تاب نم هداز شوم رک وقر نکی هایسو لطم لاثم
 e زلبشان ویش ر هش رکسعم كن هزابا ب وقبح ند هعلق ى ارادمانربلد

 كد هی هک شان خذەجک یشرارابدتسا طقسو فلت رار ر كد هم توربک

 نداد ولکا هزادرمت وملوا ىلا ندو هب و دعرکسعمروالد ج والوایلاوتلا لم

 ثاسکاتراسو نوش هضکر رهو لاغر فط هر هعلق هلنا هرصاح ۀک دروکا ساب  هزابارایدرو

 وقلق هبا رک شل ندنززوآ راصح هرفزمراوورانا یراکو دنک هلکملکد NT رد کد

 رابط یلانا سا ونس ند هناتسا لع لوا رابط هیچس تیاکح یدلوا هناور هلاثاب نوالق

 اشا ینطصم یساباردروپشم هلکید لغواتساب ینطضمهکشاریو هیاتساب دج
 زدم وف دم لمطعا مامارا وج بولواتوف نکیا یمارمالا ریما دادقد هرکصندرصم

 برع زما مان كرامم ن دیا المتسا هنس هعلقهواوس نکیآ هددا غر ها یسابا یخ دو دنک

 ' . دادغب لگ دتا ناز رکو نوکتم یکرامم نو ریقینابرع بوراو بو دیاراعلبا هیرزوآ

 بویعر ظحندنفیدرمق هل وب نی راب رع هوای اسا ردقافن لهاو یبتسیرتکاهک یتلخ
/ 



 . نالګ تشنژویودپا تنعج هنرزواكناتساب ود ناس رتسا قم رة خد یز نیراب نوکوب

 لتقرابرع بولاقراچ ان موح رم اثار , ینطصم راب دتا تثابخ ن زالعا نزوا طا را ها

 a -اودنکارابمانیرلکر داران زال وام اتسداب ی اح . نامه ید و)

 هفرطوب هنلغوا جد بو دیار ادم هنقلخ دا دب در دمعاب | ااا رور دشزلوا

 لتق هبلکل ابیرانلوا لاح ار شسو هموق لنز یخ د لر طلوا مر وتکب رع لن ز هبو شاب هنانیز

 لیدندفومسلا "هیهبودیآلع هل از دپ نام رد ج داسا دع ی در دنوک دی رود هما اوو

 وشب هلا تعرسورا دم هدراغلباوتدالج بولوا ش شاب ارس ەلوقموبرابق زم راقح

lêتقلرابط هرو دنک اک نیک د تشر 6 اراوسکی اج نقم ا ییامقتسا هال  
 بودی طبض یساوہساباع ییاشساب درام لع لو !هقیطا ی همق اک امنلانعحرر دشاوا 1

 تیاعرهنوره یتداشاب در ایل بواکه ناب بوقمح یخ درزاب رکسع نالوا ینتخ ند هزابآ

 رکدهدالاب یی داماد هزاداربدر دقوح مص لب ا هزال ت كاج روق بودی نکسڏ نم :رافوخو

 ك لپ لا یدیاراشلوا میطمودافمهبودنک کیس هرمز هایس ییدتبا عج نزو |ییدنلوا

 لبا هیعتیعج بوقلاق ندنرزواراصخ هر قلم هام ان نوالق بو دیا مسن مززوآ قوا

هزاشامط هدررتس نوا انرکشا ن امزلواكناتماب :هزاباردلیواریدلیامر ع هاو"
 یدرونلا_

 یارگیراکدی دهووآزاق ی ی دی اراردمک ب ولواراغرا کا هنسکق وح ندنرارا دمان یل اوطانآ

 زایلالج كر ها وبن. گردحوک بونوق رد هوواربراو عرازموآ رق هیات, لک لکهعبسو

 . ناسرف نالوا لنرکشل نوکره بودی لوزت نا بولکنایدمانمروج ینتیرانوغزاو یغاجوا

ولعم هرات پا رسد هن“ ردهلزانمیدبرج كرلنا یدیاراراوق تآ ب وانو ا دیر ح
 ۱ قاتار دم

 هد ر یرکسع ی الح بوملغبیال ا !هبناعزیس هرمز یهابس نالوا ممطمهپ و دنکن وکر

ین هفتأط هاسنوکلوا !رایدانواب ارح هم 5 زرط ةضراعمو هدراطم داتعم او هاك بو لغاب یال
 

انامکس ولان دنس هص وصخ شو بج كم زبکراپدزتسوکت بالصو تآ رج هرم
 یر

 يوو د همه و ن درا د الج كرامه امس بولوار کف مور لم تدمایا یسور کمو تم

ممرب ندز سر دیا كمنح هد و هز بور و جزو للحرب هفئ طوبرک هرابدلوا نا
 :سفت

 ردق هز کد ندنس ءرمزهایسزووکن فک لنرانیب نخی درا م۵یرمهلج بول وا صالح

>a |د رابهاپسراب دنیا هجو هفیلختویدوانوسر ںناښا یز بوم ادن هیر 
 : كراو ی

 عیاقوزوطو كم اه :ززوا بوطپد ج اغارب بو یا تب دام نو اهلاطانب ايفا غوهلازاني هرامهو

اور شمش هضم 8 هک نادر یتنسندن را دن فرر ثم فوم ات بوو
 نلالجدنزوخ ن

سهبنچ رس گوابهابسواش اب نوالق ن دنفرط
 رلغەش . راربب بوقیجمرابا كبش ؛اکی

راذدر ؟عیاق لو بوروط هنیزاجراپ هدا رار هک كا وظف اوس هسراردیا
 : ويد نوسارغوآ هن

 : بوكر ندنتلاكلوج لوا هايس هل وكب نشاکب بوی ادو منو نا ءا نزواىراغ زىل وود

 1 یو د هز ان رلکب لک ارل ات ندلل وا مق دقمیرامهو كنس ۵ ات ناک کا”

 بولت ندنا بورو ناما ةر تس ی ږی ارل شت ااغتختاورا ارفولب رب + بودا ط4 یاق

e یساویس اسا دج رابط انسان اهج و هلوبناتسا
s 

 لسا



 سک شی, داما دجترابطی دلوامزاعهساویس بلج بولو عراف ن دنه جوت لوبلاتسا
 لدکی هليا ودنکو یدکچ سکشیپ بودیالابقتسا كتعاطا تروص بوبلرضام

 هلن او دنکر ورس رادمانیکكن جد هال یدردن انا بودیادهع نز وا قلوا تبیکبو

 هزابا سل اتما زاب اورا مط تس ذکر س یں لیا مز تحاول ہت بول تنم هناج لوا رقم

 نیز دنوک رابلهزانابودیا رارق كنا ساویساتماب درا ہط بونوق ہدارکلد رکسو

 یدیرازا یک هسک عد سکه ی دیرارزکب ودیا را رتش زثسو جیب بورەك ساو وس

 هحوکولنزغاروراب نوملوا نیما ندنردغ ك رل راکبانلوا هن اسا در اط ابا

 یلاع ندطقیت لاک زورو بش بوبوق نوا تسارحیرامدآ لسم هد هزاوردو هدرازاو

 ندنیفرط بودیارورم نوک حاقربنزوا لاوتمو و در نبادرعضقنا دابم يول وا
 رابط هکرولوا هزاوارب هنهاکر کشل هزابا هکر قاقتا نیغلوا نزوا مدو ندرخآ یربره

 نسب نتمب یوناق لاح یل الخ رکسعم ندنیبس یامراو سر دکرکهسا ن وه سأشم اب

 ثكانیلالح رولوا لندصق موجههرهتس بولوازاوس بودا نط كر کی جد هزاپارولوا
 یدومهبطعرتس یخداتساب رار وربح هباتساب قدلوا یعوجسم كساومس لها قیغیکو

 بولواراوس سهل اب نامههلب نصقاف طاها رادم ب آی هنتف شنا بولس فیفح هوا

 هیاماپورولکرذل پزایطراپ دروکی د یلالحر کشل ب ورانوق تآیرغوط هی یل الخ رکسعم

 یخدهزاب ارلپدرپ ورخ ید هپ مزابا ب ولوا قس ییا رکشلرزوا یهزبآوید ماعم ولو
 بوش وج وق ند زز وا تآ نر اکد را هن رار رپ ی دیا لابقتسا بولاص تآ ندر قندروط

 بوشلروس بوروتوا یی یدروتک هنغات وایرابط یونودهزابا ندا بوشر و

 تاج نباهلزا نمهو کانااب هما از وسو لح هو دز سز ودوحو نوجهقبجارهلوقموبزابط ۱

 یجاومان كبررک نالوا یرابثسابکوابیس هل اط نابکس کانهزابآنکر دیا طسب تام نقم

 نكيشاكىليغاب| سکک كەتا لتق نشو نفس هتل بوشیرخم قاتل
 لواک دروس نوح سل مد د بولوا ددزنم ید هزاب اراپداولغ ی همراقج ندلا

 یاب نیحالم اسو كبرزکو ای دتبا سبح هل اوغاقوب بوروا هنینهآدنب یشرغ یر -
 نوح اس هملیا لتق هکی دنیا دصق ید هزابا یدلو-زوس قوم بودیا ارغآ هنلتف

 ندهجشع شاونهعقد هو بو دیا اح نوا همطعروما هیت یلاعت نح ییام اب دج رابط
 نوفر دن كز االق لوا توا دف ندنرکم کلنابقتسا هل یتا یدستمتا لی
 بولوا ناکدپ اکس رکا بور دیوکربخ هبهزابا ندوب یب دنلواسیحاتساب رایط ی دلا نیما
 قاغا هاکرس كدر واک یە رکی روضح هل ازجتابریا مت هلما را یدبلوا رع دص ونس

 داع هرکی دع ید لزسون زوج نوک ودلوام دف ثبات لنرزوا ك ر ېج لوابوږیا دپ م

 ودنککت رد هدزکیلا كع التق یہ مب هدزتسبجر تاب یدمش م دلک نوجازبکی شا

 كلدرم هکلپ ردلکد قبال هترازو نا شم كمر دلوا بو دیا ردغهب هسک ن اک لیفان |

 رتب كجوک هکعن | لتقر دمولعم کج هبا لومق ی راع و درفر ندزانلوا ةانساوعد

 یگاجوا بو ییاانفا یب هرب قحان نکیشلکهلبا ابا هکتعاطا نکیغمب انکمرجاما
/ 
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 ارماوارزو مولا دعب یربک ندنفبدلواررقمیماقتنا ثكاقح بانحر دنماور ثمر دنوم ۳۹۹
 .هنالوا میطم بواک هلیغابا رږیا دانعا مک هن دپعو هکلوق كنس ندصاعشا واسو
 كرانلوا هدزکتعاطا هنو رتسرولیب یار هزکو دنکیدرفر هن لة ںلوا میاسرتردبق
 هزغاق بودیا فلت یز, هلی زورس لذارا بودبا تورم رولا قتنما ندرس م ویلا ور

 یدلیازابرفاو نوا ززم نام صل وب مردن ب وسیزجاموا بو دیا ناسحا همربک

 ۰ كمزدلوانكبشلکهليغابايوبنتارو دص عضو فلاح ر ندرایطاعف او بویارکفندمزب
 قالطا هلاراشم یاسا بوبع وا هزاهاوخ دهلک كاردا خج هوا ثعاب هنر فن كلاع
 مساویس ؟دعلق اف رطوی دلرو تزاجا نوجگاكذکه ساویس هما تزعوتمرحویدنآ

 زایدل وال وام ویدردشل و لوتقم نمقح یدلک اتساب یدلوا همککراردر وکر اب زتم

 ۱ هلن لعشم ب وسوقرامدآاتا هزابایدلوا اد لعشمرر لنس هترواهکهکرابدر وکینآ

 نوع راپدل وارشیتسم لق دلوا لخاد هي هعلق هليا تمالس بو لکر اشمر دن وکی رابط

 بو ذی لقت ینغیدلوا صالخ هلهجووپ ن رک اله هطرو هبولواظوفحو نومصم هلا قح

 ك هراکح یکی دتا لتف ییاشاپفسو نوالقاشساب هزاباراب دا او دج هب یل ی اعن قح

 اتاپ یر امط لکدتنا لوزتز ونھ هلنبرق ساویس هزایا مدقم ندهیضقویر دیلیصفت
 :E هللاو دنکو یدلبا تفاض بل رتو ت وعد هرهش ییاتساب فسو نوالق
 ان ول هلوا نیما هم ندرادغو لاط ور اکب و وخ ېکه ز اباوب بولبجا كر هشاروص

 یرهث رم وڌ عاصینسرمال ارخار ولپ یفیدلوا د وجو بح ًاصهدانژ ندو دنک اص وصخ

 رکفتمهطا هشندناوبیندنوالقیدجآ نو ردزار كنوالق بد ر دتسامصمیارب يامر

 هتنع لکشمو وك دود همادر ردکرکهسراوهبن ینقاع ماب وحآفیقن دلو نیکمغو

 هکر در ایطراب دنا تروشم هعفح یرلیا زار فشکوب د مو هلسو خم ندملا قدارغوا

 فیرح نسر ولس میدب گفرزتعم هکعب رلواد وجو بح ص درمو هکم دقت كنس ن

 تودبا قافتادلک رنسعو دع ومر هکر هکر دکرکیدعا ارحوآ هکدانف كنس یرمش

 بوب هدف ودنک که نونجش رهن رکسعبوقیچ ندساوپس ییدنب صاپیراکات
 هدزفزط مز بول وب توق«درابهابس نالوا هل تقولوا /هیمراقیج لید ندنسابقشا
 رادیاب ی كا هردو دنک بودی موع هم رداحو لذنک هبا هک اںتیااض فرار ون ول

 تم دخ ږ هپ هيلع تلود !لبارارق ن ولوا تب ل دکي هلکنسنامزاوار دمولعم نج هملوا
 كنوالف مالکو ردقو هپ شلل وا رهطمهب هن اهاتسدان :شزاوب کز رولوا شعاهیطع

 هلا هزابآ اتساب نجس هرکص ندنو راپدشلدهعن ودیا تب ایر فرد تو که نام ۱

 دارم چک 9 هدهرشطنو القبودپ 2 هنفابضهر ماا اقا یخدرم

 ۱ لوح شاب فسو نوالقبو ریا نایمرد یر وب هل ارانون اٹساپ دمت هرکص ندتفایض

 ی ودنک هلغلوا یا ترازو هدودنک الاح ر دش واراد رتفدشاب مرا زول  مم یسهنص

 ۱ نون سر دهاوخدب هزس الامو ردیار اتما کآقلخ بودیار وصت ناشل ۱ ميطع ن ندرس

 هزس هو لتق ودنکهتېل م دلوا هاکآ ندنفلور دو لیودر دن أ دوعف
 یردغ
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 ردر رهم



 وب د 1 لیارابتخاورسود هنط وص بولوارعشتسم ندب نوالف جد هزاب |یدیدرد ر رقم
 شزعرفاو لنسودروا ب ور غاعهتفابض یی اشابر ابطیخد اغساب هزابالعپرولکهنغات و
 وب درا دصدیرهشس ن ا لتفامض دیاتسیدیا مدآ طقءتماتساد دم رامطامارا ردلترشعو

 ردیل تاعارم یطایتحا مسارمب وپ وقراسرام لسمو ب ترم هجن هل هزاورد ره
 نوید نانلوا هلاکم لتنیپ رابط هلمانوالق نزواییدنلوا ناب هرکصندراتفایض وب
 یا تس یخ درا مطرارو نل بوکروا دن ول ب ولوا میام هصساوخ ناذا ناطبلا یسهمیضق
 رولوب تر وص یس هیضق قالطاو سبح ن دبا تقبسیرکذورراو هب هزابارکل انوا عقد

 ەچ ەكى راکه ساوہنس بولبت روق هل لحورع قح تدانع هک لمل ا فب اطل ندنس هم

 ك دروکی کد دتا دصق هما دعا ییدوحو بویلشیا هن هک ابهزاناراکیان بور دنوکمخ هنو الق ۱

 وز هیبسلحم یسجالتف ینویسرخآر دروصتم هج نما ندرا دغ روهتم هطوب اب

 یتفج هلوا هل اسكسروکهنلا نسرکاونرک | یخ در ق دات روق هعفدو ها لام هن هله

 "هلملرب بورد نسهلوارضاح  هلوا راک رد هتعاصم نیکی دشلپ وسامدقم نامه نسرولس

  نوفجس ءان هي هعضاوم ب وش ود هنقوخ شاب ن اجیخد ن والقیدلپآ نابعت هد وعوم
 یدوقبولیکجهندنامر هقشب كنسود روا هزابا بوچ-نیرتسع بوشمود هنکراد
 كرو الفهد هز ایا ی ںی یتاس كت اضم ر رو رم "هنس ی دقح مر اکر همان لیست در وو

 ندنعضو وپ ی دیا نزوا بر ورابتخاو سسج ةيفخ پويل وا لا ندنراوطاو عاضوا
 توعد هتفاض یو الق ەك لوا نامه یتا قمقح ینزوس رابط ب وود نط وس

 هلدا تعم یدیعة الص ن راب[ لژاراطفا عمران وسرویب هجیکوب مسا دنرق ساب بو دیا
 هیودنکهزاابخب ندهیضقاتماب نوالقلف اغ یدردن وکر بید! لب ادا هد الصم -

 هبو دنکب وراوزکل ایک اتساب د رابط بولواراوس نوجمآ ٽم مف دوي د نوسننا نط ویس

 بولا نالغوایکیارب هنت ای هلمع ز یلواص الخ ندنل | هلبا قی رطرب هی بو رب ربا داتا
 هیالبهاچ یی دی ایهمهط وا ندودنکب ونل ب كياچ ندو دن ی حی دلک هنغات وا انها
 تبحودو هل هروجراوکب ور دوق هل زازعآ ذآ بوو ںی لابقتسا جد هز اا ىدشسودهليغايا
 لکا هفیطل هبرتاو هدب ذل هرخ اف ةمعطا بونلواراطفا ماشخایدلرنس هلماعم
 حایص هرکصت لق دنلوا تطسایمو تمحاص هرادقهب بول ات طاس هرکصت دنرشو

 باوخ هماج سوصح و الق كم دپا باول مو درا نوط هتب رک سقلاق هنزا مرا

 ی ودنکه د دالڅ هاکشب انعم يون وص خد ناچب ن والقرایدر وتکه کرج شنل وا هیت

 پدری دیر ولک ی در دوکم جرب ن دنا لب اپزابا یکی ید هو هماج بو اره
 ردیخبویموق هکید ع ناو هیاتساب كوقر دن یصا تادوراپ دل موجه نکیآرادیب نو لقزونه
 نالعلیدروبب هزانارپدروتکه نر طن كن هزابا بوسک ساب ورا دټیا ناب ناب بو ر وقسوا
 یدلوا عقاو هن ا ران دشیا ههنرهثم س اویس رایدنآ ب وطرب نوا سان
 , ین رات كب ساب نوالق ی رسک ی شاب هز ابا عرصم یر ندارعشم تقول وارایدیو
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 9 ترش و | یا نونهاکر کش زا دکار ذرو کس یا ی ری یں وس ۱ ۳۹۸

 تاب ر هزابا یخدر | رلددرفن اعود رخ هن كروط سبک یواز اسا : هعلق راروک یرغوط

 [ تاون اس اساولتلود هدر مراد ور امال بوراکوز دز زرولک هوا سد ندلع زط

 سل مرت سوکر لس بی رو ها هد رم شش ه ارامل ا دد دیسک کشا گاو ال

 یر كتلود موصخ هکیدید ندنلکوکاما راپدتبار اکانٹ بوت اپ وط ند هعلق نوک

 یدلرورسراهطا هد رها تروص بود مسروکنوغپ دلو وب دما !یکشاکیدلسکا

 :یدالپا نرفاو ع بودپآ نتمنه نمهتسدلنق 4 هایمان : هزایبوراو بولواراوسندنا

 هزانایدلوأرو را پونلافصەداب زرابط ندنغردلوا هلک ی :رهطلاةوق كنوشدو

 رایطءیںلا هخ هلب برکشلوممات هنو دنکهلا لام لدو تلارصا هنس برکا كوالق ید

 سا رخ هل هزاورد یرهغ بودی تکرح طظوحلما قوف نراه ظا كال یکی هل هزاا اس

 نوالق نالوامطان هدلاوحا كنهزاباو محارم هیودنکاریز یدلبا تغارف ندقیوف
 ۱ هنسک لدا ال هطلغم بالا | نیل رونا ںلا هژدازوس كعب  هزاباو یدرولس یکیدیا

 .۸نسکرداف هرحوكنجوردا و راو لنمسفن هزابا و یدزمکح ۱ نادنح نادا هلغلو |

 ۱ :ندن رودار هدرکف لل اوحا میاتنویراع نت دا با یو قع رکا یدیآ

 .علزح ۳ سرب ول هب ررص# 5 نیدارامامز بیلوا لدهداس سخشرب یر ندنس هطحالمو

 سشیبوشودهیاغوزوار نو دنکو یوم هنشمای ایقتما كب هی دش مرو هنا

 اکسهمزوب تاع ورابرھروبرم مس بویملبآ مادقا هفمزوب د یتیعج ندنمهوی دیا

 رلیوتکمرو زنم ضعب یدر دبا تنامجراهطآ لنت روص تمارک و دروش روک دز زول ول ت ها

 نوهظیدساعم ندبا قمسیرکذ بودیآ مج ابقتسا زواصم ندنسزون وا هلارلاوتفو

 بور قوکراکوایهفانک او فارطاو یدرازاب بوب الشقلنفارطا هبرصبقو کین بروقک
 كلولتلوا تردد ة یذوولتلودنالوا لملاوح لوا يدرردپا مج لار ندهسورح عالام

 ۳۱۳ ا هیق یو نرو تایم اوین ا 2 |

 یر ی دیار قاراو هسرزوا )8 نیا نامها هان

 رایدتنا مات" لبق ر نکردن قلوارض اح هرس اموع بوث ود رغ ید هنس هرهز

 هنیرقسهز بل بولوا انکار هعاطمرماوهالکوو هیارم البما نالوا هفآر طاولملوطاناو
 هطواهجوبق ن وکر اغادیراص لان لال هع هاتلودردراد دلوارومآم

 یموصتو ثلا همت اط یر كنەزاا ردکنیرب ؛ رفس و هکیدر لی هشت 7 هرامتمأاو

 زسیدایآ لتق هلتسامسی ارفنو ابرو ولکدوب ردبناح مصخ كن رکن قحاردقوب

 یار ر دزسر دیکهرقسهلأ دوجومر دشت یزس مب نوک ك دی نرخ بورد نوک اکا ید

 ما دنرق ولع اش اسا ؛ هاب بوتکم تروصیدردنوک همان باوج بو دیتا هزابآ

زاب | هدر ا لوا هرکصت دم الس هباغا دع ینا کک( یرعکب
 ۱ ۱ ردصردرآو زرفس هنرژوا ه

 كنهزابار دقو دا دما هزب ندرلکبویهامسر ی رفس یرچکب نامهرفسوتر لیلا تا

 ۳ (یدرد



 ی

 نسیم ردپآ همش کم هزار هطوا ودر اقحر دق هیر کک م وک

 هاسدا اتو تربغیدجن نوسلوالالح اکس کیا Ear لب

 سبد بارش وفر دوم یدب بوک ا کود لمخد هزکغ هردذعاحوا هوا
 نر دا لنق هلعماع, هتروایزک تغاودنکر نسخ ید ز کند زلوامتمزس 9

 یر ندنمصانم یت ]| هبق یهابسردسردز راتسادرق هلی ها یاسر <| ازسوط بوق

 لکه سم | هدراب هرانارسی کد هز هز سزای دلا به بو اموق یشر هاو هتیابجو تالو

 ی اف کما امد ییلەن لود لامعاو ترضرم لا ید رد اف هسراتا کلات

 ییایسناخنانع ناطلس زکیدلوازس بوس هاب ی هیالسا عام تیر ساک

 هزس مولطم هادا رکسربد كرنا نوجا ماعنارکا یدزلوا هل وب هسراو هنسویق

 یارو مزا ر ى طعم نامش هج رک ی ؟دید مهر و نوتلار الا ۱

Eا هریبع نکل یدروښروک قلوار و رتسز مایا و ا  

 ردن نامه یدلیاروهظو هبلغ قح تربغ نوچ یاد كمولطمهاتسداپ نادك ر ںماط
 نوا ا كمولطم یاب ترضحرصنلا تگ روک هب :وزاپنوقراو وچ هسیاراوکرفت
 هاشدار بودی نام ردنم اد ید یک ییدتالةیدوهم لس شع .ندلسا اساس ۶

 فادصمو م نزوا ثمر دنسرا هاو اس نره یلتف ام نوح از اه تامل زن

 مدرابهرص ندهابس نی روپظ نالوا ردقم اى "هدر ءارو ید لقدلوا یکن 3

 یحاص تلحوکو گ دیهنفح ن هبالکد وداف 4 ارو هبا زکیدا دما دكزسرلنا یمرولوا

 جورمنیدلت رتغیرلواناطلس لناتقارتیدلوا لصاو هیزسزاقحا یهیراپداوا
 قلاغاهکردرمولعمیدما زسرولس م دیار نام ںی رکا یسأغایرچکب نیماشساب لیلخ

 لج تودیارودقم لب باب وہ کناری رب زوسنقاموا نوسروط لدو

 هد هدام لوا زک هس ریدردقوب زا دم مز یدیل تاب دواد لث ام دوخ انس هلک ماکرفت
 دججاعدءنسحیبشاو لغوا یوتلا ندرفت واغا نسو افاد ندراتلوا لخدم

 یلاثما گرازوو لغوا شواو ینطصم یب و یروقودارم یخ ویو نلع یروکو
 ی کب :لحزب بووقوا نوتکمو اغا دع مالسلاو نوک رلازج نسلیا نقی یامقخبا *

 اطلس ی دیارضام نیر ندافرط ارل اودنلیهییزوخو كيب شعت هل
 كس شی رکی لج ی روقو قاروتواورفت لگد تدوع ندنرفس نیدوخ م وحرم نایع
 یکجهلواهدارا نامه ر دیا ل مسکن یخ د کسشع نر دیس اهکسق رقلنرانوک هبقعنکیآ

 ی :رغی دلوا زرقمرهس سر زوآ ه زانا نوجا ٹا د سک رج E رسیدل | هفمطاو 5 لوک ٭ ۳

 و ورسخ نالوایرا اغار چکي بولیروک تامهموگرادنر اسبولبر وب کر 1

 تابع اتا ل معابزو هلا ارگسعراسورلوقومق مرزوا مو وعو ییلخ كول یلاوهطااغا ۳

 بحرو ی قماقم اف هد اتما ر نج چروک بوک نادکسا هلی الا وک یوا

 هدر شفا بوحوکن درادکسا لناض هر هرفیدنکه زکد هر هلن[ ت ود یول وا نادومق ساب
 نالوارومآمزاسو یس؟دراک نام رقواشسا س املا یسک رکی یلوطاناو ی دلپا برش دیع

0 



 بروکن کو ںلک ناوارفر لب :انارنع ل آرزو هنیزوا داسا, هزار هوا لا د هب ودروآ
  هدروک و گرو یرادقم كح هدبا هلا ھم هزاىنا مع ی ]نوتسود هنکرا دیر زی

 نادرشبوقلاق ندنتلا ساو هس بودا مج باسح عوج ندسانر اسوناکو"و
 بوراو یدمشمردنوک نوضطبض نکنیام لقم یئسمدآ مانركەرۈبحو یدرو وتسراف

 دخآت وصاب لقا ییاشاب رفسس وک یساکد رک نامرف هد راح كجوک هد هس وق

 ی نیش نصح هلن | یظع أد ۳ طض ی لک بودی لثق لذا هزابا لعب

 هلبا یا اه هنوفادنا 7 | رمالا ریما نامرف اسا ر رفسم و9 ماتا ر رقس فقاتم

 اا ینطصمرور مكد ۱ ی افا و ا نوک لزا تاماتعم

 ا واضح تالو صفو رعم هلا ۽ ناوی عو ص نانآ یسا ادات نسحاشاس

 كنهن وق یو دیاوخا ید ییاتساب رفس هعفدو نبغآ وا شه الف ی ۶ رلابروز ا نت

 یداسشا ب ودیا قوس هلخا ن رلل مو لنو نراه اسل وچو رادمأن ض عد

 میاوتو نابکسردق تب یبا بوی ك ولس لیدبتو مضوربیغتهلقلوا مبات نورصت وہ
 ۱ قنضاب ووا زما ترافک هر ول ر هس یس هراخذر اسو م ونا رس نی و لسد

 ندماوعو مج هذعم اب نبدلا فرش مقاوهدهبن وقر لېه ایپ هلکد بار وپطترورضو
 لمح زی رس هلن واردقوب بوردنوک هیاشماد, شی هنسک ینا رب تدناضق هلاك عاق

 بودیادرط ندکناب دوخابرب و هژابردزمم هح یک دفدز لوا یدل داسفا ® زا

 را وتسوهقز آرای دب د (تیازب یتاجوتمدخ کس هل ی آرت زیر دیک ینعجو

 اسا رفسیدبا لامالام هلی ی را وکدفت جم وشاب یرالسشف قاچا هسدا

 ا یهلام نیردیک ندعاب ج رخ هير ات ایکس مب بودبا را

 لیصع ن دئس | رقف تلابا هس . گل دمر ونک ندنرابد كسره ى ام ريا اب ولتلود

۹ nê 

 "بودی طبس هتالو نوک ی ران هر دق وب یس نا عطقاکس تلا ا
 ` یکتمک هجلنسامراپ دید كدتارفوا هتنع یتلخو هنجز کودنک هللا لا یخ یعم ی

 یر لل وسر بود اليا نیس یتبعج بوراویدجت روک هلههرغ الابهرکصن دقدلوآ

 ۰ یراتساب كنهورکدلپفالحاورابهامسندیاتمعج كنعماج نب دلا فر تامایداللو
 كنار ییطصم بودی قافتا راهاس ضعبهلبادر وق شاملزق ندراهروزرا دمان

 نصرت راب دروتک هنا ینیمججر وب زم عما بوت وطيل رک یتطوصم بو صاب براو هنس هنا
 دروق شامل قءانب هرانمک یسا لع لوارر ونک رمخ هنرات دیک هترافس هباتاد هکرابدیا

 ناپاب ناب بوروشسوارج> یخد قلخیدلرآلتق ییا دخت ؟یتطبصم بوروا رج>ر سفن
 یغیدلوا لاند لص مفدوب د ]نوک هلها ڈا بواکر ات دمک هلباربخ هیاتسا تقولوآ رابدلپا

 هرشط قہج یدهشاب بولپ رغوط هن ارساٹسا هد ر قلخام و هلنراک درد

 دو دا نکی دنل ناپ ك نسا دخت راد دیدزرار ةى رانابکس هلج هسخمب تمک

 ۱ 13 1 كوك بوقیح هلن | تلبمبوزاو بیدار دنس اناج تولوامدارهشنا یبا

 ۰ ردنوکی ن دیک ازاپهغلا كمنو تا له نیشیپ بور دنوک ر خاکاولر پس ندا ی دوق

 مزال هب



 هکر ۵ زایی خد وار موز دیدزر یدنو کد اه باما نوسل هسا مزال هت :

 دا lia دنولودنکو نو زحماتساب رل دید ز ر لبا لتق سر دیک ه نبات

 یرابژٌلوج ندیا ال بتسا هلاکت بوراو هکی دلا هجو" هی هلکبن ندنا ب ورو وأ هدر ورم
 هتغح بوک یلکرای < دارا تیز ھن نکس لند دص لب ا سہل یکی بود د

 نلاوحا نالوا هد هینوق انار رغس بورد وک س وسامر ؟برویجرکم كقدزاو هنراوج لاخ

 رفس پول نت دنا زیدی تنا نده سیو 4

 ۳ او ۱

 بور لم ت هراکرابرب بوکح ل ,بوتوطییاثس ابر فس هدیلوا "هلهو بومع ابیتسودروااتساب

 نابکسیدلادکرب , لنت روصوهسا نوای هنسزاغوب بوروا هبوغاق و ندنتلا ینا ك

 ۳1 ارد ز وه ك دیا فبرح قجالصار نس لوا بوروک ع لاح لوا نرااتسا یسهفن اط

 نراقشوا هزان بودیاامغب یغلرغاو یغا وا كنرلاسایو د نکل وا ندرابلالح بوب, د گ دلوب

 بوروکیلاعوباس اب رفسراپ دا تعداتههنجشدوراد دلا نیکو بوب وص نیک رانلخواو 1

 ندمزاغو ودنک بور و هرس ب ,ولا یلام ك لا دابع نامز هجو وانس اه راکدانهاویدلغا

 بوروکیکمدالوایزسوپ د زکسر ولوا نیعماکی هلنوکهرق هوب و مدلسبیزسبوسک
 نالاتوامغب یهضرعو لام لوا ندنمشد نو سر وط كع | كنج كمر وغوا ی دیش م دتز وک
 .یلاح هل راقجا ندب اداغعا يول ام i رکسع لیسفم رد ینقحثكلع از وطیکرازس زکب كتبا

 بول اهلوق یب رکسع هاتسدان ر تکرح هنالقاع نزوالادتعا قیرطشمرولوا یکم ت هتشیا

 مس سب نیشدهب لک ف رونلو اا فرح لص فحشا كع لتف شعالمیک EF رم

 هيكى یاب لامپ ى دلا هطلغ مودشهر 1 دوا ب وا مدان م كنلا هعفس ال ثاحود

 هزابا کد ارجام مالعا هیامادهزباب و دیادنبهعلق یو قرم یاشسا رکبو چ بوراو

 تاناشابرفس تد رو وج لبا مضوهنن دب هعلق سا بو دیا لتق هکیدردن وکر خەل دوشم .
 عج لادن ت اني ىعنو هفواعیدوف هکید هسرزوا یسوراب تل راصح نکس بوسک نشا 3

 قیرطبورودوحو هرکسع نالوا نتو قفنم نوجگلامشب ییلسم ضارعاولاومابولوا 3

 اک)ودنکو لو زخو لولم یقاع راد بالك ندتعاطا هرم الاو !واولودع ندجقتسم

 مج هزابآ بولکأتسان دجترادرس هک دیآهدانت اور دشلکهلوا لوتقموروقمیر رسو

 بولوا نزواگرا بت هدلکسرکیروت وحبوقلاق ندنر ز وا ساومس هلئارکسع یی دتا

 انار دقنوکی ر کب ید راو هنسار عروق بوجوکمرک ارادرس یدیزاشلوا یعتمهکنچ 1

 یاد نکا ندنراقح كت ایقشا نالکب ونل واذخا ندفاک او نا ارطاتودیآ گان ردوا

 نوسنلواتوعد هتعاطا بول دوب وتکم نوم هوحص هیاتسا هزاباالوا بونلوا نواشم

 3 لسفم یرلکدید "مس یل هبرصیق اسا هزابا یدردن وکم دآ هد بوتکمو ما بدید ۳

 Me رغالعقل ئىدى لاک رو هیت بو وکیل ابتخ کان و

 هب لکبنیدل واررقم كنج بوک مدآن دیک لقدراو هب یلکرا بوحوکی د مرک ارادرتس
 ا رگ مقاو ننکوا بار اپ ال ا مظع بونلو شنا ہق ناص حر کیر وپ وج الق دلراو

 كنصەسكاو رايد را و شنا هنتوراو بوی م وج رکسعیدنو و نیر فر



 یدلوا زکر اک نکل رایدروقیرغ وط ناصح وراق یفأس حاق رر م رم نالوادلاوح ۲

 جاق ندنس هفلاط یر: هدرفسوو یدلراو ناصح هرق یل هوډ بولي چوکی مترا
 یسولن آهضکوای راپال آب ویا ماهاو د هیلو ارات هرکس عرب اس هکرتاج بونات افن كس
 ندراضح مرف ن هود لنار اوا لعقلایذ هام اتماپ زاب ماز او هب راع یدیار درک

 ركسعەجك لوا نق نلراو هنسپ ر وکوص هرق نسر رغ كنس ارګ هیرص,ق بولبحوک

 قیر طرب یی یر یدارمر دت جک پو ل ډکی اب تاب هزایاړزو هکی نتیارو ظا دص ر ننس ارا

 ج بورکه ار رابتخاوراط) اضراب دتاولغ هلا داشف لصق و وگتفکودر دقم رد رف هلا

 نیلوح ل واو ساومسو هبرصبق بو رو وش راق نادرس یت.هزاباواب دلی شکست هبا دو
 ترهاطهوتنوافم بور دنوکر ار بخ هنس رلکبیوږو هنراسولوا نارت ندهجحلها نالوا

 كنجوهلباقم یخدرانا ی دیش اداقنم هبو دنکی بر ره هلن دیعوو دعو بودی بلط
 تار هی هلناقم هارو نمل نام هرات لصا هاب بو دیا دهع کا مدراب شوک
 یوانالانلالج سمرقرم یار یدتیا تیرعهنسارح هیرصیقوشرف هناشیذرادرسو
 ژل هداس وراوسرز رابم بودپا عورشهگنچی وامح هخرح تكنمفرط هدوراب بولوارهاط

 هرات و تار دو یششصهلکمر ونک ل دو شاب نا درس بولار هلکندامقتساو تعاعشراهظ [
 . نخب یورک هنیربرب یس هم دهم كرکشل ی یا بولو لاعتتسا لاق شت ؟رابدلوا لا
 ۱ لنعتو غم س ز نو زتسوک تآر ح بخ یرانامس یلالجه دیلوا هله و بولواكلنح

 سیپد لا اغاورس> یساغا یرچکب لقد هیاط ل یخی یرچ با ثانهآ یی م وجھو
 هنود تبا ت رغ ییرانمش د تاود ریزش كا موق هر بور قیاس هنس هغ |ط لوفانوترب
 قو روق کش بواکه نزیغ خد یرچ کید ورو تری غ بودی صررح هکنج بوروس تآ
 بوډا ما دقایند هزابارابدکو د هنیرزوا ټا دیو لولا بو رکبو ییرانابکساب ا بور دغا
 بؤ نیا طناتساد ہز ابا رای دا مظ بو دپ مادقا هدانز نوفر ط بوشسآن ددحراکس ران تہمرک

 غال نننی ن كنار بویمربکه کنج الصا یراسولوا ناکر" ندیادهاعت هلیاو دنکی دروک
 هاقبا بوز دنوکه رنا تسبمدآن الو ماکس یسیشاب شواجرار دیک بولیکچ هرص
 نویو ردقیب زجابناکرب لوا مزب بویلوا تفتلمرانآ ی دی دزسر دیکلنق لنمامز دهه
 راش [٩ شب دن ا ندراکم اکا ارزی بیرار دیک, بولمکح و د نوسر وک شا هلیرامدآ یکیدردی

 قوب نامردهنیرامامتلاو تن رد ایس هک یولبزوج نار هکیدروک ی سیشس ابیشواح یدیآ

 هزاا یخ داشسا درام رکم ی دابا مطق یبدیمآ ندرانآ یخد هزاب یدروردخ هی هزابآ بولک

 قم هبهزال بولکلنتروصتناعا بو دیا عج نیرکشل ساو یس لک جوکن س اویس
 رابط ننچا هعیکی دور وطاتماب یم هډ هرسیمیدیشمر وط هد هن بن اج بولوا

 یکویدردلف تآ بولاص اع نب نامه هکیدیا شی دراهط بو دی ارز وس هلی اتا یضنرم
 عورشلاتف تب ون لنرافصی یواش + !هعضاومو دزس همر واط بواکهجدرا یخ دنس
 یفنرم یکی ی دنیارایط بورا دلاق تا هلبرکسءبولاص یغاریبرا طه درما لوا ق رنلوا
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1 

3 
۸ 4 

5 
| 3 
NAK 

۷ 



 یدلوانامشب نک لم ردلوا یرامط بول وار مژ هر اراد روا عا ۷9 دن رکسع هانا بوتو دو 3

 يدا غد ندرت ولوا یراط مع هفت کشا هزاا ندنغب ںلوا نا دکور رانو

 ن رات [صاخ كیمزابار دیا یواریدر دیا صب رګ هکنحیرات ایکس بوسرو ط نعل وا و طق . قن

 یشاد ندنکلشکر سیدی م ولعمرکسعل انب هلقلواراوس اکآژثک | کی دیآراو یکدیراتعم,

 تالواقزورولا هو هنحنارکشل ويلو طو ی داسو بوکلس ندنلا ك نمک نی ناو
 4 ۳ ر دشت و داتا هزاب نی کور رک بو دور وس ننکژب دنا سانلو ال رکتشا

 لارى هیشمال اه یراتفآ بروم قید ندکتسات نهی ق وک الدا رک مو
 هدایحو یوشوقتآ هفار ر طا دنمحره هزاباراد دیو طز « هغچچف فرط فرط بواوا» زنم

 نآ ون نش ب عرض می دروک لابا مادقا هتبناو مجبودیارفو هرکهفرط ردو مالعا یغیدلوا 4

 كراب رچایا اصوصخ یهاتسدای یکسعبوبلوا یکم نوا یوهفم ارهتشکر :رکشل نتفرک ۱

 فازتما هز دا نرلأحم :هلوا نت وا رو :نادسمدق دوس یاباش هکیدشلاقزآ زا ندنمآ دقاو موه

 یکح هلا یدلرا بلط ینارسق هايس ییدالقص ن وچ ارارف مم هداك هلو راحات هل

 بود, دلاق یا نبراق دنص هنزخ ر کل اب بور و هقراناک ازغرکشل بولواراوس هزاباوب د رو

 قممالس یب ز زرع ناحرانلوا درکسو را یدایار ارف دو دنکو یدرچاف هحوزلیآ ۱

 ن "6راد دلو قوس لت هدانهم نادنملوا هملکا ابراتلوا هداس هو وغرون یف 1بوراقح ی

 نعهداخل لفب ول واد وح وم لانا ن (شدذرادرساعم بل شور ب هدهعق وب موحرمیلح

 یراب- هر ودار پخ یر هدر هریک الو وام
 یر وکنویامهیودروا هلغاوا برق بورغیدشم#ر ارصع تقولکدتب عور گنج
 نوتا اک فو نۇكل وا مطءاړزوراپ دیا هدارگگو راپاراب ال آ !بونوقهنتسام

 هزادرس] ا روز ندنمال اس اهل ناتو ها نوت 4

 دی موحرمم دیار ضاح لح لوا ر قف رايدر وٹس وا قار زمویدنسزموروب نوو دب |دوڪه

 یاتایردالعالوقنالیسادصیسیدرقاتسقارزهیدیشیک هغلوت یزودلابنوتلاراتسا
 لک ږیرو م دق جاق ر بور دلاق تآ بولا ص هفرط حوا بوراقح نعاقو دراغا هلو م وحرم
 لوا ب ون وقر ال وارق هفار طا ی اکر بخ ند هخ ر جو راباډ د ی دلا هاك نخ بولو د نشد

 رافصنز وا نون اه بولر روق رابال آن دفرط یکی ایست ربا ی دنلوا مارآ عانس اب یر وکه چک

 ترشابمهکنجهدورابارابج هخرچ بوایز دلنکوارادرسیراپ وطو والی ر چک: بو نل غاب
 ندغاطییالآ زاب دبا یسار د م ساو كنه رص بق نیب فرط ,راغاط راس بناج یں لیا
 رادحاس ربقف یدلوآ مقاو نیرکسعلباقت هداریک هو یول زد هاو هنجوار كنار وع "

 ؤايالابډازغواه ر مفتر مو فلوت لالخ كنج تمم رک قاقتا مدیا هلس هليا ردپلنیالآ

 ردقزوب ا دلنک وار ادرس م داپ هلهاشمنزوا نبی یلاو >| كجو یا افق فقر

 بوریک هر ربیرکسع یل الجد نانا پویا هناشن ی رافص یلالجرانز رش

 یدنشلف هلاوح هرکسع بوکود نامکسهغاط ندلوقلوص یدیارو وار .دهنیرولپزوب

 گرا دحاسو هام نرو ةرط 8 عاص ابدل ۳ ندو طلا بوواقمیرچ

۳. 



 ژ وب جاه رب بوراو هنشلا)زوالد نالوا کوک دروطزارب نکوا یالآبوقمج اراب رکو ٠

  بواکلزلز هنرکسع الج الا یفراپ دی موجه بور دلا تآهنینامابقتسا لقدلواولتآ

 نور دلاق تارادرس هلباراب الا نزوا موع یدلوا ناشی رپ بوایز و وافص نیو وک هدو وارا
 لاک یر هصابنرکسعایقتسا نسود گنج بوراو هن رب دکر عم علاکں تک ی. یغ قو کباو

 1 تعاسر هژجو ی دنلوا فقوتزارهلکهکب :و]زوب نما بوملاقراندنس ال 1 نیش داع لوا

 ناک دننرارف بو ربدلاق نیراق دنص هنیزخزکلهزب ی دنلق فرط رب هو رکه ورکا نامزر دق
 ”a وی ماکو ران هج بوجاق نالوا كر کوب آب ویمناو هنیلودروآیرکسعیلالح هرکص

 تک وارادرسبوروتک لیدوشاپراب دلوا عاش بو دیاامغی مالسارکسعبولاهیراه رخو

  یدلژوراکلر دز ەچ 2 بولا ناسحاو ماعنارفاو ندرادرسزایزاغوواب دعس یکراخاط

 یهشد گواب كولو اكر 5 :ندنمالسا ارکسهزاددر ونک نادربس شعار اونو نان

 یر انس یر کو لتفیمک بویمر و ناما هن راک سرا بو دیگ اب قوتا

 1 یدمشلروقهنکوا هیرصبق مالسا ما خراب دلا نماقتنا بو رق نزوادا ارمنانکسهزابا

 ۱ بودن نم هرفطو خش ناد رس بولکر کسع نامعا لک یدنود هسامهیودروآ م کارادرس

 ناکراپدلتساب هکمروتکنادرسروضح یرابلالح طورمو نونکمهورکهورکوراب دمکراتعات
  لمالسایود روا کا !وایدلروایراتوب و تلاش بولرو نامآهنس و و كتابا

 نوک جا بونلوا ا راپ ظا هلیار کل نشو یمامتود موم لدا طابشدو رورس لاک

 لت سکرحراهرسنوکی یدل وا مزہنم هزانا ر دیا یوار یدنلوا مارآ عانسارح هپ رمق
 # كنس هعلق لک هلما ینا رخ یلرداجویرار وع كن ۳ روربخ پاتماي
 و ااا وکی کین اک ارادرس س ودشعارارف هب لک کیر روس

 ا یوسو اب یو د ناب ندمجتو ییاتاپیاضونو یاسای دخ جوک لاو باور
 ٠ قزاز ر دق كاري رب د نوسنک اعم لیتسا لکو کوی در دزوک هغر طلو یاش خا کان هراګ زور

 یراکدیدقمرال ارعا هک, ییپاراغلیا هنمناحلکبنراپ دنکب بواب سوقرکسع حالسرب

  پوراو هالکی بوی مار هک او نوکیا بوتود یارک ور دل یراووش بآ
 نشر کسع ناکرترکموابدروکب ولواراچو د مع داوسرپ نان هک افت اراب دنکیرغوط

 لابع کله ابا بوراو هپ لکین هلداراغلبارووج هکراېدږو باوج لانراةدر وصرخ ندرو وج
 be لکیناتساب سابلار دشفک هةفرط ساوبس بوراقج یهرجو دنکویلوماو
 ایر فلت رکسغ کا بد [ةلرا هفتم س اید ی هک یبا نوکیا بور وح

 7 ار هکب دمشلات قم دآ یرا دقمزویجوا ۱

 یاششساورابدزو بو یا موسه نامارلاتساب زاد نشانو »دبا نظر دمطعارزو ناک لکدزوک

  یسینفت كب اسیقمابرنابلاراپدو وتکهنیکوا اونی یکتا بروك نب چاق
 ناب بووص نراس اوراپدشکیابقسا بودل نادالعمادارصلب هت نرود یسیچهرطهو

  نادرسروضح بونلف ارتا ماا رر تو یرق گلها و شابزواج+ ندزویجوآبور دلوط
 ه رکصت نکرتیارازف ب ولوامزهنههزنمزک ادرس ت دوع واٹ اپ هزابا اهر اپهروتک

 ۱ : راد رو مه



 ر دعب بو دیا کم اسار سر جاقو 5 ولرم
 یدراو هساومس

 لذیلتمدع ماقماعساب د رایط یسکدرلکب ما م
 عابا حاصل هب هزابا بودپ ارو دقم

 روېطم هزافتلا بولوا) وړم ی را تعا هدرا درس رو هی دارا نرا دتعا تیکت :دلوانتووص

 هلا رکسعر وسکم ید هزاباراب تی ظفح لنس هعلق ساوبس نلابحو لام كامزاب ی داوا

فسا یکپدزتسوک لاغتشماهن کر الا مع یصم "هدزاب رکشل ناصعزهج بوتان همورضوآ
 عا

 یورصر !تولکیخد, ات 4 ناحرآ در ردم رکو ن

یغلوا مهار وما مزا ول یھت" غلاك تقوس تام تاک ندنقح کان هزاداوهزضاح
 1 هبار را ن

 ةعاص) هلکما نامتس بوک نادرسلنروصرا دعا هز اا كح وكب ودي طسونوساصم

 مو ر ضرا هکهلطرثس لوتس یدلر دزوکیروشنم نزوا قلواررقمهیمزادآهن ن مورضرا تلابا"

 تیافکو ی شابک لپ نوا یکصاخربهمجا شرعت زبون ضور ری یت هنسهعلق

 ر دق نوکی برکب دمی ضرعت ید هزاب مولا دعببونلوافبمتو مضر هنیریعکبردق

 عاصم قیضنتوروم نت پونی تدوم هنساللشق تاقوتدرادرسمرکصتدتما

 هک دەي روەكنحكول هئ ارک كىنا تدناخ هدحوت و یا ۳1 دغ نایصعی داوا لوغشمنوهج

 مور دالب بولوا عتنمهن اهرکنحن  وج ن شاوت یرامسن "هلساسهکد دولناع ءرقو

 ناهاتدان یرابصنو لزرع بولو | ندس اع كلام تاغا دضم كلام نالوا نان مک حر اناخر ات 2

 یراتأنع "تناشنگناونعلا مقر نادن نو هاکره همورالوا هلغلوا لنز دی ومد نال

 مایا كناخدجا ناطلس و موحرم ام دقمر دشاکهلوا یراتمعت ناوخ هدرورپو

 یشهکبدلیار ک ك بناج مرق تع نیشن دنسمیدیا مطعارزواشاب حوصن هک نراتنطلاس

 نا هرکقاردیار کلاهاش مش د شا لیرقو یار ؟ںیغ دک داز ناکا ندهلسلسو هنر دملغوا ناطاص

 داران ات هورکو نالوا لز دپ تخت بولوا نک اس هدر برق هسور بوت و طادروب انساوآ

 .تانکسس یدیلر دیا شاعمهلکءا بوت اص بوراقجرهسا بو دبنقا هنبرفاکسورامناد

 مجرکسع قوج هنسراززوا ندنشیاو طرات ات هلی ديما تمنغوامغر بولوپ توق هل دس م انغ
 ںاح ناشیارک بن اجیدایلیم هرانآ یرکسع ید كناخر ات ان هکددراوهب هم ر مر بولوا 8

ةح ساید ندیالقصوسو ر بویلوا تفتلماکا مه هسیارانایدلوا شیدن ۱
 بو راس

 هيو دنکن د هناتسآ بو دیا ضرع نتایغط كرانا ناخیارکبناجی دار دیا مب ننامرکفا
 , تدراتات فاوط یخ د یارک باج هیلیا لاصیذصأیرانابوراو هکر دنا ل يصح ر مااباظخا

 بواصب نر ارکشل ید یارک یهاٹسو یار کںہ بودیآ "مو هنیازوا هلا باس موچ ا

f 1ماتسدانتمه نی نامرات رخ الابیدیا ج راح ندغصو کر دنیا كانجوب انس نامر  

 هرف هد برقر یو بول وا گلانجزردأرب یکی یدلوا تسکشس فلاح رکشل توک تاغا

 قتخ نوا كئ هنسىكمان :شوام فسوب هد هبرقرخآ یر انس هنا كز هنسک مان لنعیسا ۱

 تدواعم هعرق نالوا ماکتناغرات ات یدلوا لوتقم ناخ یار ؟نانوح یراردارب چو بولوا

 اتسابوصنم نحو تقولواواب دلوا لوغشم عج نسایاقب تیعج هدرانکر هرات اکیا

 ارکان !تیاطلو دروس [تیعجرا رکن باشیم

 و

 م ۰



 ن

 رازهو ر دی ټو عد هپ هناا لب را اعو بصن و دنکه عرق تو هل ج دیعاوم بوز دنوک
 یارسر نویزم عل ذبر ق یس هبرت هرس س دقافو مس بوروتکهلوبناتس ا یارک دع هلا ناناتسد
 1 نامزرا دقمر یارک دش ب ودیا نویعت ندهرمأع علم هسیا هبره مرلامو برامشمو عاطمو
 بیبج یخ م یارک ںچ لک دنکه ن رفیم هردا موعرمناخ دجا ناطعاس هد بو دپ ارارق
  قاعت ار یل لیبصحت تبسانمهب | هاش داب هللا لمسون ارزو بو دیک لذوامه پاکر ر مالا
 . تالاب ناهح هاش دابیوه آر ی دیار ںیاراکتسو دص راک د نوا دخوازداعس قب رط ءا ا نوکرب

 مضووررالیف !بوتاق واریوهآیییدوق ك ھاثس داب پولک, هقح یارکد ندیباجر نکر او

 » واتداعس بودی دجهقح رانلوا تلودناهاوخربخ ضعد بواکج وک ههاتسدان هناخاتسک

 یودنا بار هب ومآ لوادابمدب نمش دوب رک ارونب دیا نب رق نو یراکبانرب هانملاع هام دام

 یدرولوا هجهیباپذایعل یدبلوآشمر وا هزمهاش داب ولت دامس نکیا لفاغ نزواراکسیربث

  یدبمر ولو نک+نابرد هن ادزب هفیلخ یبرشدوجو 2 دب دیا ناب ك بینا هرکص هک اتوط
 _ ود ردیلوا كما ددم سبحر (ةفرکن وچ | بد انو دیعبت ندنن راقیراکیانبدایبهلب وب

 . یارک ںچ هکیدلیارما بولوا رهغتم ماثسداب ممط لنرکدردشمرپا هنو مه مف انعم وب

 هچ دلواهنایح دجا ناطل سرای دنیا سوبج ہد هلق ی دی بور دوکهلوبنأتس اوربک بوو ط
 قدنابتلک دنشیا نغودلوا سبح نا دنرق یارک نیهاشسیدبا سوب یارکد
 . ناطلس یدیشاوا یرمو تفتلم ناو ام هم هاش بو دیار هم ګر اید هل هورکر
 _ ندهلق یدپیارکدج انسواج یفطعصم ناطاسبولوا یضقنمیروداتم اب حرصنو دجسا
 خار یشنا وا رکذ الیصقت ییدرونکپو و طا ابر دنکساو یشابوص جات بود. اداره

 . ییولج نام ناطلسیدیراشلبا دنبغعلق بولبرو وک همس هو زج سو در کاک بو ناو
 1 هپ رابح هل | شابلرق بولوارادوص هنبرغس قرثساتسان لیلخ هجوف مت ارزو بودا
 ۱ بودپا هبلغ ناس یاغحراقادعارکشلرس هد ااضق نزوا کیدشاقمسیرک دتتدناوآ

 نیمچبوشمود هت دهم ؛بضرعیرلکب سکر چو یزازوبمرات ات هجرت نت نا لی درا
 راک او ك نمو لکد او هطهعینشسعقو بول روق ها جوک یارک ك ب اچ یونان ابا ا
 هلکیب رک نتماس یارک تكبناجیرراداوه كبار کں بولوا بتزتم ھن اخ یارک ك بنام یم
 نیسو در یی ارکد چ بو بب نایمردنماداتساب نیسبح هرمراپ رتب یس هکلبا نان یار کی
 رارف هی هکیار کی هاشم موق رم یردارب کارکرد چ یں لیا لاسرا هی رق بو ییا نام بورا ق ج

 بولاق تچ ا نیا د هضفر ت دم هب بولوا ند هاش ناوعا لنس هعقو لب درا ی یش منا
 ناخ ككيارک دخ یخ دنرق ی دیش لیبصح نی رشم هعیس ندنمسکت فلاو سنا ارز
 لاما هداطاو ضفر به ذمو لالضا یتسهفئاطراتاتبوراولکدنیامانسا نخ ودلوا
 . . هیودنک يصنم ناهفلق لک لکه شاب ینادنرف بول نذآندهاتس هلیساوءد کلم |
 ۰  كراناخ فاسو تنابص یراید لوابولوا نز وا هلهاسم لتموکحرمآیارکد# یدلرو

 . امر نانصا لوفشمو تایفیک عاونا بولغمب ویملبا تیاعر هننیپآونوت
 هني رر سبکی بو دیا لالضا یو زم یارک نوماتس یشادنرق یریغندنغورلوا

۱ 

 اا اس و



 ترک یک. ا ( وتکهف ۵5 رصد شىق مس فرات ۳ بولو مات توقا ناما

 تفدو یس یکی کرک لثر كرات رخ نالوا راس هبودنکور لندن دامه سس ولت

 نوڪ ن ويم ڙتسوڪڪ ت مغر هنس اضز هسا ع تلودو ترام هش واااو

 لتق یراهنسک یراکدتناذاخمابیقر هلدا نیکو طمغو یدلوا هدابز هک رتک ی راتتوعرو

 ندنفرط یارکیزاغ بونلقاض ندان یار ؟نیماشنامزیارکیزاخیحوایدلنابهکلبا
 الکدیّق گر یاوحو تسح نوچ ین نس تززلاوط یدجا یاح نانلواینغتهغمارا

 لمفم ی دروکهی درون هر ندلآرایدتیا نیبعت م دیاراکتم دخ نب روذعمرومألا دجا اح

 هبو دنکث ب دحوم دقو یدر د صا هعضوم ترود بو دیا ناب ترودیدج|یاسبوملوا 7
 سوفت ند هنسکی کرتا فیکو شح لنو ردو یرانلوا كراشم هلا رات ذیا تمودصخ

 زوتوا كيب یدل وب رارقتسا نزواهجوو نقلا یارکں ج نوج یںتیا فلت ناسحی
 نان نابع ناطلس بولکهلباراتاترکشلیارکں غ نک ل دیک ھن رف فئوخ عنات

iiر  
 توژوتک هدوجو هتشداشس تام دخ هدرفس لوارعت اف نالوا یراوما كنس ەغ اط یاغوت

 رت اف بودیا دسحیارکدج هلغلوب ناونع ساب رتا ب وارو کالبکد راکت هب ودنک

 هرن دوغرغش ی دیشاړویلایاهزتسلسهرهت ات ءانس هنغو دلوا نزوا تمومصخ هیازربم
 رتا یاغوت بوراویآرکن یماشیدروب لقدلوا لصاو هنت عرق توراو یارکدج "

 ناتتطلس بولوار ب ر تروضیس هعقو نانع ناطاس یدلرا بر خندرم دارت اه

 ق دلوا یراط لالتخااعوهنلود ماظن هل دمس هلاک رفت هلل ول خاد هتلودروما قطصم

 یر دار و راهظا ینو ر د ثبخ یخدیارک لیهاتس هلکمرتسوکشابابقشا ندفرطره "
 یرهتسک ق وح یف ن دیر ور سرا ایر اک در ویلانحا فالخ هلو رنک یو ږیااوغا هناممصع

 هنتانهدسرمرخم هردصت دقدلق مباتو ف ابعم هل ودنک یسولوا لوا بودیالتق

 تولوا هاتسداب هاء هن بکر ندنسماسار یدط و ېا هکشعارد یار کن هات دسفم و

 قا هاندا .ودنکی ند شوق لوا هک اداسهاوكب رگ او خآ هزوکو وردکرک هسا مح

 بدل عج ن نیرکسعرات ات هدانز ند دح یخدراب دندلآ هس داکاو تافآر خ ەلوق مو بوش ود ەن

 هسیرولوا کم هہلغرک | هکرایدر ورارق نزوا یر ووراپ دنیا دصق هب هنردارلکا فاو كاس لوا

 ` ردات ندهیمالسادالبهسزاوا نکمهملغرکا طایست تودپاترافوامعری هملع كلام
 نزوا كما زازا یوراو هراپد ميتاموع بو دیا نالا یضاوم یراقدلوا ۱

 خوب یاس ]سولخ ید ناخدا ارم ناطلس ترضح هدانا الوا رایرشا |لهاعم ۱

 ن ز وا نامصع یارکنوهاتسو یار کد بولوا سکعتم هنداعس ۳

 مم“ ود رد اش | قاقتسراظآهیا دضقءوس هی هنطاسلاراد هبرکسعرا اتو فتا
 ناطلس یارکكبناج قیاس ناخ ہدک ل تب ااضتقا لیدبت كن اخ بونلوا الا تو امه

 ب رغو قرش بوملوا لساکتولامها ننام دخ یی دلوارومام بولوا یغارح رجح |
 لاسر یارکدچ هنپ بونلوا لح هلبر دغارزو ضد نکباراو یس هلی یعاسم نزار



 و ور

 لسودرو تعانق هلبغاخس نل هپرا  انلوا نیت بولکهبهناتسآیارکلبت اج لقدنلوا ۴ ۳
 ین یرفاررکم یارک ك بن اجر ورم هال اح ی دیش اوا تازع هسوک یوزنم كنس هریزج
 ۱ اروا نطل یالکوو تو یارزو ا نرو

 e قم e اس ۳ سمیرا

 راتاتو هبیرلکب نیرش كبر ابد مزق واوا داف ندا مارا یشادنرق یساغاوپق
 كع |ارجا ییدس اف ر کف رایقش نار م زمدکدنچره بوابزاب محكم و فموب هښرا 89
 روج ٥ ورود ندی ايم یر ربرش لوا ي ویلزتسوکزاوح هتلفغ ن دنر هل يح هښ و
 عیطمومب داد رک هلم هيارک كنا اہ نالوا بصصذ ناخالاح نیغ لوا هيم ال سا تربغ "همزالثلع |

 یارکنهاشویار ؟نلقدراو هک اسال نسج یار نوک بونلق حردنم» د وادا

 لسا هدزکد هرقبو دی ضرعهن و هرداش ابن مسیح هلک اکو تسرق بور دلات یب رس عزان ات

 هنس هزات كن یه اق لد انچا كنتسوراو هفکی ارک كن اج هچناک ند ەنراواشسا, مهار
 ا یھکوا ر سعرات ا وزات راقح راب وط ندنم همقهفکی درون وا یون

 راک چا ف نییمت رپ دیا ناخ یازکدگ بورد وکسش
ER Eبوزاو هزکدهرف نکیار ز وا تلف هرکدقآ اتاب بجر نا  

 هداز ندتسویرات او یاضون بر درب هرزوا یارک ی ء دلوآروم ًامهمانا نتعا دص ۸و ۱

 هکبدلزاب مەال ر اسوهرکی وا ك سا یو قوام او ناز یدیارا«قارف زادنا کلر. و

 ین ۱ رم تفلحم یارک نيهاس لقدرا وهلا ناشیل اع تار تاغا ؟ ام ںفا گلم

 ی اا دادا ۵ امی ل اوقا کرار یم یتدرات رک« ی و ںی اد ھم
 ناد ومقن وڪسالجا كرب نم اش زال كنه تشد كع اداقنمو ممطمهلبا نصت

 رذاص نو ه امه کحنیاپ كلبا تعب اتمرات اب ءهماع ی ولب ردن وکهل اا ود اشانبجو

 ی هفکو اتا هاربا اشسا نسحو اشسا بحر را ر دوس یدلر اا

 رابوتکم ندنز و تعص هیارک یه او ها یارکد اش هاب بچر الوا بواک هړړاتسا نم
 نالوا لاسرا یرما و او هح و هز س بو دغ ايط ىنرکسە وام ان هک ی كاوا وهفم #0

 ام قمراو هناا ووقمل ارتسردپ ادارم قسیغنقره ندنراق انس ن ومو كسره

 یارک قوهاتسیدل رد وکهلا اغا ناو ضر وی ںنفا بیم د ر لمک هفرطلوا هسراوا

 ب واک هزغوروم كل هاقب اس ۍږلوا مولعم یموهغم زاد وتکم هکیدزاب نب اوج یخد
 ۱ ولی وهیارک كبناح قاتاخ هلیس و دنفک را دسفم یب نیدا مارآ نوکنواش

 هکیدتنا رو دص مرج هن ندژبیدلوا لام اب لنقلا یغاباتآ ارقف كەچ ىل ەلكەبناجوپ
 هدایز نکس حوا یبا هک ازربم شب ترود نیفسا یز ءداس وب ق دلوا سم هراقحرب

 هکر ازربم لغوا ف سوا وهم ارکسعكابب ش ندن امرکق [یراتسادنرقرعت اق هلی ارکسع
 ماتسا یزمکی دلک هنلبالو مرق مزب یدیشلواسور هبا یرکسع مدقا ندنوپ
 بودیآرارفیسق ابو رق رفا هدایز ندکیب ب وديا نو نافک هکر لک دلرا

 س



 لس نوا یرا هداز ناطاسویرلاز ۲9,۲ ۳ اا
 ام كنو بوط ندفر طو ور نقح هل والخ اد نوک و بوک ندنامطهطامدآر : 3

 بوس وقنر هبرع یتلخ تبالو هل رس هملراهطح اللمورکف یتبفاع ك راکوب ردشفاق

 نکباراشلک یا فرصت هل مین برض بول ۳ ار و رد زوال /

 زمهلجر کار دنفاصت مو وک هزعدر ول یک < دق بوروا هش 1یزعراهیرقویزمراوا ۱ ۱
 یرول اق رگنرا هعلفراسور ر ؟ فکس رود لارا وام مرق ك سردی زرطوكر اد

 نالوا تکلامو هکر دل ومأم ندزسیدعاردکح هاک وهط هلج را انعم نا: ارو اب

 زسلبا غارح ندیکییزو ضرعیزلاوحا بوملوا بیس هش ارخ سرا دمو دحاسم

 هد هاتساز مدقا ندزوب هک دلزاب باوج ندنفر طاتسأب بجر رارکن لکدر نوک لد ااغارگ وب د

 هنونامه باک راتماب .دجماقم م اف یزکرضحتو شرع نالوادراو ندنفرطاشاب نسحن کیا

 یا لا تبانع,سوتلوا نامی ما عوارزورن سوم لس ال ریش هرکی صبا
 یارکكناج هرکصندنراکدر ورارق نزوا قمالوا حاتحم همالعاو ضرع دعب نم لاوحاوب
 مروم اماکا قع اراي دشا ل اسرا ولیمعتی زب هما نوب امه یاو د نوعا سالحا یناخ

 ردق و هی,لنغ و دل وا ها رب دق ی" هدارایل وصح كروب ره صوصخ هرکصند هس رمو

 ةراثك ةف تبلغ للف ةنفنم ہ۹ شفلوا تاسهابمو در دقو حز مک نفتو بوطو رکس ٥

 رکم هک لس هبم اهظحالمندورعودیزیموصخووز دقو ساب ندر مط هینس|وخ
 بوروتوا هد هفکیآ ی با ساب بجر ەرک صن د وب مالسلاو ردقو بش ا ةغی دلوا یھلا

 ی دنلوا ك راك ۳ هر رعبواکمزال قاراو لس و ر وا تبق le بول واراکنح ه2 ندنفرط ۱

 یارکكباجراپرشیا تی رعهنرزوا یارکدج بو ړ دکچ هراگروکیخد نز رضددع نوا
 رد انوق ضح وای دارید نوسل د ہک ی انوق یياربرولوا مباتاکب بواکر ان ات راب نوکو بهسیا

 ۰ ی ۰۰

 ب واکو شرق هداس یتدكلسز ادنآ كنھن قارقز ورطسوی راتاتی اغونردق كيىز وپ

 : زاد دا شش نرتسأمم غم ز زا سر كنا هکر اد دشا كنجب وشل وط كد هم اشخا

 ران درون وأ هب نواشم و دهید ل اع نارق ی دلا یار اا ات ق ه همزاه

 واکدوب نوکور دیک نراور ولکه ن ك دیدر واکرات اتر سرر وهن هناځ ی دلپوسز وسر یرب ره
 تبق اعرایدید ل لیا ناج هن نران زاکدردقیرشعزب كی ز ویزان| ی دلوا دمهشم هنسک

 م ار هیارکدج نرالا غاب ار نادو قرا درس هکر دوب نامی دا یربندوابحاب روم

 راتن:بولک هب هفکه لس وزرا ك غان اخ یارک ك بناس نزوا ین امر هانیلاع هاتس دان هاو

 یزس یسهفت اطرانات ك ںلر شد لص صاگروهشملثم یراکدیدر دملوف ن اروا

 ماا ن الرر نوک نی نفر ط هاشداب وا داعص هبل پا كرابم نل ر دقیل |هرسقلناح هلکونسا|

 لاع اب رکضرء بون ود ندن زو قلتسود نر ا بور دن وکو د ی دنلوا لاسرا الاعِثعلخو

 یغابا ك رراتات یس هغلاطابار دنیقب حامصالاوزسرولوا لخ اد هی فک ئاغ و لاس ندلوا

 هغلقایموم نکل یدلر وپ قلزایرماو بوتکمراپدّبا لوبق هل جب اوجوب ول وادبرب افت

۹ 



Py: 1 رابدلهسکد بوزان یرمایدنفا رج اویونکمیدنفا نایع باک یدلا ناباهامراویم ںاچ 

 فس ان ن ان یارک كبناج یدل وا كج هزو وک اب روحر ورم بونلوا كرا دن تلخ

 و ولړ یغجال وا نب رب بلط ندرس ینهتملا یکی پدرا او بوتکمو ر ماو بوکح

 قایویارک ت لود یشا دن رق ب وب د م دلر ما هللا یزسمدنکنم هتشیا یدک ن ںشیا

 یارخ ردیامت و درکسع مارنا یدنا ناب یرغوط هپ هغک ولوا راوس بول |ینباوت
 ا ی ایک ج راو یک کت قفک تان اترکسم نویی کک
 یغابا راب دلک هرز وا تآ لج بودا سح تکرح ندرکسعرات ات هک لیکر ایر اوس

 کر یرکسع تولک هنکرح یتدرلن یدیا هدانز ندنبراربسا نکحبوط یلروع

 , قاطبال ارارفلا یدل اكن هليا هب رعراپ وط هله یږلوا كن لایک ن دیکە غ درا یر
 .یرهیرح لامالامهطا ب بامساو لاومآ بوکژات اتراید وا لماع هلمساودق لس را ننس نما

 ۱3 ۳ نازی 0 6 ناک بن او ولآ ی راولو یا طب
 ` یخدهواب وط یراکدر و وکوهنس و جوق نزن كنادوبق بۇل والایاب نتا ابا ینا

 مانضالمجر, مویساب و وص لاسح 6اتعاج ۹ درود قرفو اسا ن ناسحرایدوقبلا ب وشب

 بوی یوق مزە درب تر رود,یخداتماب مهاریاراپدل وا ندا کو هجو یشام ۳

 نونلا بوطزمل امرا ی دی نواو رسا 1 هدانز ندکم یدشاتاف و لکدلکە ب هفک
 هب هک ژان ات یسنواراب نسودهرانک, ل ارد ب ونک نمک هپ هفک ی دلوا هبط ۶تراسخ

 ندهفکها كد هروک وا کی دتر غا ل الدو درکه نوید ات لعیارکنبهاسبولوط

 ا نااار اع هفکر ناک باریک بول اتهتسک
 ' هرواشم هرخ الاب یدک زوا لاحوب نوک وا یک شذ رشح هلغل وا لالاک هقباضم هروص هدرابک
 فرآ رک نیح اهن هنیسکم ایست : وص لند اح وا نوعا ناکا هفکب لوا

 ا 001 00ا واوراق اها ساق نودا ةنسهلکسآ یشوراو ۳

 بوس کشا ترودراپ دید ل ںاک ندزادرس کل دیا رخ هار ؟نیهاث بوراو ایا

 1 یارک دج هدرب ااتعاس سس ترودهرگصی دلو لات و لمق قوح بوراوهبار ؟کنوهاتس

 ۱ i رک ك باج مالک هفعالخ یںلوازوس توج یں لاق نا ا اپ دتلاهزاخ
 قدلوارظتتمهلنادیما ار, J :کب ونود ىكرمغدراو هي هغکدملوق ناخ زل وا راتات ل ںاکەککد

 . یبیاهبرغ یزوسوب لکد كنج زی دو صقم ك دید لایکی خد قانو ق کیا ی دمقیچ لصا
 چ لاک یدزسزتسا كل عا طمض ید وس هعاق هفک ی ںلوا تراس خر دقوب رب ںایا ہل غز س

 اک ك افعل ارداکد لح تموصح ك ر اکی هباوع د هل مز یابروذم یھب بواکه بضخ یارک

 نکرر وط ن اغالوایدلتس اب هتشس کرس وب د نا لک د ثكمولعمر دشاوا یروج ندزوپ هب
 تار دلکد ناخ لغوا ناغردن اطلس یساد اب كيارک كبت اجر اوا ناخ نالواهنماناطاس

 ویکن شاپ بور دن وکری سا هدایز ندزوب بویلیا دپع یلو ینا لنک هتسخ بول نسل! و نان
 یساغا )زق بونلوا تعجارماکآ هلعفلوب ماقم معادی روکهتطاسواغاروالدیشاب
 هزلامعانس هبصت هزوو یخ دزرای دردن وکه پارک كبناج بویلررو نکیازمقح مزب الان هلو

* 
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 یارکشهاتس ماد :رفرابد وق هب هلو ی دیت ویلکآ لاحر رب ندژب گر ووا تا وغش لب

 بور وتکر لزا هلن یضاف ىلع یل هفک نکروت اب هد هلق زب یدتک همت هاتسب ودم رک

 هژمس هنمفسا و د اعب سدح هبلةرا کت د بول ۳ وط لبداوم ر میسی ت ولوتص 5

 اک:ترازورپمرک !بوب ارغوا هسودر نکر دیک روصماشماپ نیسح هر مرای دن یقذ هسودر فا

 رودضحب ودا او پ غ لنرازو یدمشع ا دعو د مر دیا اخ م رق ی زس هبسرولوا ل

 نکراکهپ هغکه ا هغر دقراپ درو و د هلوا كرابم قاناح لوارادر وخر لمغیدراو ها دات

 یزعشادب رق ترسح قالد یقفرکپب وزاب همان هنهاشم مک یتدزبیدتک هلو اتا كبناج

 رداغا ینط ضم یز كن لوا ییافج واکیر دراو قحا نوک ق رق یل هلک ی در دنوک ك دل | مو

 لس ودر نکر دیک ر ضم بولوا دو درم هرکص دو دنکب ور, درو هک اج نکیا مقح منب قلنا
 ىس ەل دمای دنبیدشلو هزب بولک هلا ام هوفهچخا كس زوتوا و گلدَسا تاق الم

 مان :رطاخهغمکو م تابش د گل للوا بینش هغ[ اق نوت بو را ن دقلراچى م دروکدود رمو حو رطم

 زویکیا كکیناج نوکیا ثاندغو دلوااغا بولک هش انس ولج ناخد ازم قاطاسالام یم اق

 یادروسیدلپا مالک متخوپدیدردن وک هلکرس بو یاررقم ینلناخ بولا نتورغكم
 زکس زمکخ لا ند هفکز س رتسا ك يدهن ی دش نکلرد نړ رکږز وس قلا مهاشسداب ید
 نقادغلو یارک هاتو هدزسناک اکو رەک ق لناخ یضمامیضهرولوا ثعاب هرفس میطقرب

 هفکوك رو ی داپ وطو یراق اشد وط نانلا كلوا فاص هنس ها نامتع لآ ولا

 نوف اش ب وب د یرات ر وضح ن اطلس كاس د هن نس لکی ید دیا جارح ایراتات ن رنج ا
 هانمارازرعمو تب ك عدن واک یراکب یاغ ونورا ات د لوا ی نتا باطخ هلار کج

 قنلج بویلپا نواشم یدرولاق ناربحرانروک هکب دلک ر ومملا ةییکصاعساو نقلوا
 یا روسراپشا انش واعد و د ل هزیویراربنسار معبدلآ زیورهر دکنیج هبروٹسز وس
 ناطلس وازرب هر او تعلع هارک ن هاتر او تسلغز اردو رک 6

 هلا وانا هدایز ندزومحوا بوبر دنوک هنبیادروتسرم ه هللا تعلخزوت وا هرانلوالنمات

 بو وق هنشاب بو وا ړل یهاشداب تار وای در ونک بارک دج بویلوشسراف ن اطلسرپ

 جوازولاو ج هبج شو ۍرچکبیږیشنلا رای دتیا رلکاتشوداب كرابم یدک یعلخ *
 بوروتوا هد هفک خد هتقفهررارد ردنوک هباشاب هلا بوتکم یراریسان ابزعددع

 ورجالک دلک هزاغوب بوزکیرکدهرق ید ناد وبق یدتکه یورک بوقلاف ناح لعب

 یدزک ین د یآ قعر نونودهزک د هرق هن هلا اغا دجیشابنابکس ب ویل وا نذا کاک

 یدل وا یودمو لوبقم تانالکو رفسوب نکل یدلوا لخاد هی هت اسر بونودلعب
 نابغ هغو ناطلس یارک تلود بونلوا بصن ناخیا رک كبناجدکر د هدا زکپ نسخ
 كنس هفئأط رراتات نق رلوارومام نوا یسالجا ها اتو دانا ناد وبقبونلو
 و در ولکراق ار انا هو 3 یک ینیدلراو تولوا لص امقوئو هن واعابت اهلا تنحو لیمهکبناج

 بولقی- هنغا و ط هفکی دیارا مو وناجح | هراس اعطق ب وزلو ا تکرح هژارورغم

 رازر اک ظوسام فالخ ق دلوا قق ەر اع س وکح ركنشل فص فم بوک یارک

۱ 



 رکشل یارکن ابو ج ندن رلهاوخا وه ناخی ارکں چ کنج یاسا ق ات آیدلیاضتقا ۱
 ۱ جاوا ل وتقمیولپر واهدهب راحمء ام لک دار اهطا تدالحل اک بولاص تاهزبنافع ۱

 .یدو منا زورکشل بو یا ماتو موجه تی هنیسدت ناو كنا یسهفئاطرات ات

 "یدلوارسا ین دره بونلوا لنق سوفت ده ىرىغوىرچكب هلغوا قوجرات ۳ 7 لکفح وب

 1 هد هفکب ورول : وکه دنیا ید تما یراکد تیا ذخا ندب ذو ندا =

 ۳ لابشوکر ندنفرط قح هد هعفدوبیدراروش کد هبهزوب یتاجتاجرب یهدآربهدرب یربغو ۱

  تتماطا تروص بول |قتعا-ویأر قلناخخ د ناخ بولوا كلاس هیارا دم هنابولغم نوعا
 هرکصنتد هعقوو نویلوا كس لنکب دنا نامصع هلک ن العا تق بق نکل نالی داپالوبق

 ۰ نوکبودیاو رفزس هبودنک اعیجیراقأموا راتات بوتوطزوب هتوق هلبا جاردتسا یراک
Eیدپاراو رهلددرمرب ن داپ ناعیشارب دادن کبمزومم ی دلم اپ هغلغ وح اک  

 كنج نوکر ی دیا ساوا تروا للا تباعریدیا شمروتکهمنب تور ونامایارکتهاتس

 1 بورو هناخیارکدج یوتکم یار ؟نیهاتسیو دیار و ط بوتکمر هلک دنقر ا كك باج

 اف هی دسک نتساب لتفاض نوک بولو | نوذًام کتا ما زیلاو ۱ مارپا هنلتق یاکساز ر ا

 فوراو یارک نیه اتسهسیارا و * بش هنره ین الغواو تروعو یامنان نالوا لعرف تازاتساب

  لوادکردلوقنم یدل نایکورفهشنا توک 1 هشاتس یسهحوز بودا تراسخو

 0 لاحو بوقہح هرس نخ بولواكاح ی اس لدر ان ترارح هلغلوا لماحنوت ا

 ناص م و۵ بوس رو هب لا مور ند هفکه للا ميطعرکشل هرکصندراتعانشوب یئاوا لاله
  لیعس !ولمکونأمر وا نالوا لنثیف رط هبوط بوک یبوص هنوط ی ؟یاشو رخ لمسهلبا

 کصق وس هبهنردآ گر لیارات ات هدزت نراغ بولوا ی وتسم هپ هبناقع كلام یلاثما کوکیو

 یارکنوهاشم مازناویاوکنیهاساباتساد رنو نیک دز ون سبب
 بت سآنانکت یاسر تر غلام یی ذیل بارخ اا ورد

 دارفو یوکش نار کن وه هر :یهاتسداپ ناسا نونوق لتراوس یرابصنا بو زا بوک

 یاس هزتشلس یی دلوا فرصتم یدلایامرف تزاجل هنلاصبتسا هل هرات بودیا

# 

e ۱لناءورو یدمشعا 2 را اتردق ثلسزوت وا بوراو لاعبضوم مان هرود هل  

ETEنوحما رات خا بولوا لدکت هلداو دنک یچد ارما را دمت هجعواتماب  

 تروشم یشلاهارابد لوا تلحمرپآ دبصق هنغاطاب ۲ :یار ؟ شیهاٹسو اب دا نا( نابمردن "ماد

 ؟هبتعهکز اددیآ فقوتم هسدورو نو به نامرف بونعا داف ۱ رزوآ تعنام هنر اکدننیا :

 ۱ عام هیاتساپ رادافیرکاسع هک رودو یعاطاباب لج ات یدارآدورو فبرثس ما ندهہلع

 یرکاسمهج رودو اطالب رم بسح سپر او تهجکاوخ نشد عد بوو
 یارک نیهاشا ننرانکهنوط بودیر ل برت یتداشانرقناع راپدلوا قسامهرقن 6

 1 اف مار کیا نان مار نخل تارا یتدلوا هلقدراو هشرزوآ

 ییریشجت

1" 
 لر

 ۱ راثلا اب قارحا ینادناغو نرافو لتق ب 0 ابتاو دالواو بارخ ناو كاما



 رهوح نالوارو کر رو رم كنس هلد ۸ تیلمح ردا« ریس هندمژ ها هوش یاب

 ` ندا دسج ینفلاخ سو 0 یاغوناتاراو وخ نالوا یتحاولو باتو زاید
 هح ره ندر نوخ بولو ابا رفظر دا 4 هرخالادراب نذر |هبراحم تفسبوییازارفا

 وداق و بوک هنر ط روس هقروزر یارک لیماتس هللا فیسلا ةممو یدلوا تلیرلعل

 یدات انووفز ا قق بوک ن لک و رام عوج ندرت رکشل اپ دنا كنو سوم

 یوو رو "المتسا ی ادقهب ندلار ک نیعاتس کتو یلاعتهلل نوه 1

 بولوپ یان یرتد هرق ارق نتنکیآ لوفشم هننحاصم هان هدهفکاعتود یوک
 تراش عنوان و درد و هدا هقمتس هعطق یللاز و

 نابک سورا اخسب ندلوبناتس ناق دلو مولعمیرلکد ی تراس هل یفارح ناکد جارو

 هبابردوربکب ورم نوط نارب یسایقشما قارق كدام وجه بون هرابکهلبت ار ةث یشاپ
 ردشما لوا موجس«نگراترب یوبه هزاغوب هل ها دقا هبنرموبكنيعالم راپ دتناراره
 حوساواب ادو ندنالف ب ولک بوتکم ندراغ ناتبلاسوت دیک نارات كات

 سوت نوح قلت سوو ها هنلع تنطلس فرط بور دن وڪزامدا نوزهیرللارق

 یفوصرادرسو ړزو یسیکب راک نیدو بولیز یر همان همی رره هلکمردلبب نب راک دتنااچر
 یی دج هلآ نلتب و تیعج هنفرط لوا کا یدلر دن وک ر اب وتکمو رارما ید هیاتماب نهه

 تاک ET هملرآت روشم هآنض ور

 لیون امه یاس هہلار راشم ر زو هلک ول ب بلط نام رف قح هلوا كس هنا هقلطم

نلوا تبصارگکسع لشو قاما
ê جا و ودر شرد رب نالوا نا رخ هضہقںو

 

 یک وا یلابارازو هقرا یلق فتویدلزاب ود همغلوا لحد ن رف ر طة ؤا

 هړو هنس هب رخ سنوت نب رلوکړ و نرمی دق ینایرع هعلق فورعم هلک د ؤةرامقاو ن نسارا
 مق او عازن لنصوصح هوم هعلت انسارا یرکسع سنوت ها ی رک سعر ارج ب واک

 ىسەقالءەنغاروطراز> كر لوا بوک مدآ هتلودرد ندنفرط لسنوتامدقهب ولوا .
 ردمز الهز هعلق ناز را ۱ رج هک پور ما ءب ول هی هلخ ادمهکمر نابن غو ودالوا

 a یسادقم سنوت لراس عا را ردو شلو "هک | عاژرار* راو دزر دیا طمصض زب

 یفن کیا ند ول راز حو ناد ومق ناماسوافا نج زا یخ اغ ا نسخا یا
 هلمارفن ج اقرب یشاب هطوا کیو ییاو یشابکولبییاو ؛یساغایرچب لوا

 نسا دقعلنر ودضح یساغایرچ ابو رارکسعیضاق و مالسال قا ض بوت لوا 13

 نشد یللا هندو دحر ا رج ؟یفارا هعاقروب رم : هزکد) روکییاکس# كنبف رط یونلوا

 هنن زد سنوتیم وسر كد هبی دمش ب ولوا برق هلحرم نوا هننلابا سنوتو دیعب هلحرم ۱

 عا زمفد بونلوا رس نولاقلاو عرش تسهلکاک لبا میلس هنیس

 نوجایل یدصحخ ودا طض ىا راک سنو ندتنطاسق رو ودصخو

 "هن دم بولر و شورغ لایر كس یکیآ ع وطقم هحورب هر ابم نواو هناا ن د

Cî TEیسالکوكنيف ارط نزوآ كلر وکلا م رص  

 رنو



 نالایدلریو هةیرتس ماکحاو لو تسمه ظخ نزوآ حورشم هجو لر کدرب واضرورارف ۴
 را ررونک هتداعس "هناتس]یموقرملبم بود نکی جر ومف هر ندنف در طینساغا هداعسلاراد

 رکسع ندوع فلا و لاثلرو مبرزا هنس عا ورار دا لاسراهنلحم بون لوا مذ هنلام هرصو

 همور خرا هزاا نولوا بلاغ هيا تاب هزابااشات د لجخ رمکرجم رک ارادرسنوح تاق و یاقشغ

 قلا مو رضرا نکا سالا وفعو فا رتعا هفرح هز ابا بودا قوت یدتارارف

 فازا 7 ری ؛ یوزر دق ك یکی هنس هطفاح مورضرا لم رع بوملبریف
 نلوالا ع ربونلوا عب زو رام لخ همم زالمهد رف ص هام ی دم شفا وا طبض هللارما تاابا

 ۰ هیالشق هنتل لا نامرقرادعاس هب یومطسق هایسرابداوا لا د هنغالشق ت اه وت
 .  یولیزابرماو رتفد ن وچ یراضحا تاممم امدقمهمقرط یسالاورکد رابدویدل ردنوک

 ۱ ككبب یهرکیزوو ثالکوتردومج ام مولبیط هقولا دب کیا نوا مو طی هند مقر قرف
 زومکیا هش را هدوب و نایرتو سیلکوززعو یدام-هان یر وهطنح لک كس قرق هب المك
 ندنسارگراشفاب و وملیزابرارمآ ز وچ یسازتشسا نوبت لاو هودراطق شدینرکب

 رکسع نوحاتا لیوا TT اب ںی سک رح عطار دره تاغویدمشار و

 نوک جاف ریاتساب لچ مطعاريزویدلا اه هانسالسف تاف 9 لود نامعا بول ہغ ا ط هبال

 اتا اب واغاو هرسخ ساغا ركب ی دلی تاف+ینو 1 س نوا كوالا رتول اا

ET۳7 ؟یراد درک نامز هجقحرا دردس لد هر اتسآی دلوا مو>رمرا  

 ۰ قاروط سرو دردر و فوفو هنلاوحادا دغنور درزو یکسال مکمیش یومقاتماب ظفاءیشنکم

 ا نلرادرس بونلواطع هیاعماب ظفاع ترا دصر هم هج وم یدلر دنوکهنا یدنفآ
 ید ها ضرءهبو دنک اغاورسخ یرازورهم نون ی در ن وک ولپ رو هنسا دننآر ابحو ورق

 ەپ اب تر ازوخدکآ هرکص یدنشلک؛ تمادت هبو دنک هلغلوازو هرس ضع نا اود

 راد رفد هدادناوباشساب قارا درتفد تاف ویدلک ار نیو ص دارم نکردیکبونلوا ناسا

 یدلوارادرتف د ی دنفا نان یرادرتف د تاق و بوډا تافور داف ین سا باا دشما هک اشسا: قاب
 ردص ارعشلا ةن اهکباب نم یدلواراد رتفد یزنفا مدارا لب و هر دی دنفا لا

 یدمشمقح هلغا راد رف داتساب قابلاقدقح هرفسب او را در ساتان رح سکر ج ءا

 هنلو تم اقتساراد رتفدهرفسالاع هنب گ دلوا هت سا تدد ی دبش ع درءاتس ا

 تماقتساموحرم هقبقطا یف شهردار کن ماد, دیو ءقواو دنکاتساب قایتا وهلا تمه کک

 نءأمه ری دلوا ضع تناصا یفنذز :ه نولواب توو هدرفصو ؛يداتماب ن قاب ی ک یدبها

 یتدودنکبوراقج هنس ارگ ع 2 ج ینغانوآهرکصن لوک اقرب بول وب لوصو یاب وا

 هفاک اوفار طایدلیا لوزن ب وھج ندرکب ٍ راد دین وکی لی یر دكمحر, هام هلن |یالآ

 ۱ یاب "اغاو رسخ ندنسالشق تافوت لل و توعدهرفس فکر مآ

 3 رایدلوا قعامو قالمەنو :امهیودروآ اش رٹ ل اض مەر ل اوابوقلاقىرااغا كوب یتلو

 [ ۴ نصحو هر زجاتماب نسح سکرحیسکیراکد نامرقام دقمیریوکنوتلا درسخ رس ما ا

 .  یاتماپهلفلوامیاش یبعج كس ابلزق لکوکرکو یروک نوتلا بوپ الشق ننرانس فیک

  TTروبرم ۲1



 نم سم ۰

 | یدیراشغآ قامت او دزر بأم وه زيت ةو وأو وار ضاق ةںلراو ہزاغوپ تت رب قو هلوا 0

 تار نی بو دی یا 1 ل 5 ۲ ۰

 اید 2 73 ِ بو PT یر و

 نت داف بوم روط دراز نو نقد ؟رکسعمزونم
 ن دمان الام لو 2 ناتسجروکردرسحرس رکشلمازوا ی دیا طبض بوربک هیاهلقاتماب ۱

 نوصم ندنضرعت یرکسع شفا ور هلکعبادابقنه انا نادن اخ ناتسجر وکءارما

 ارآمو دامشا هبناج لوا بودا تافغ ندنس هعد د خور کم ك راک هلبح مات ی رامضعب كيا

 مقومی را ابعو لاوماو تراغوامغت یرارومعم هی هلک مرت وک دداا و تفلا عار ا

 NE کز هلغلویدایدزا یلواطتو ی دعتزوربزو ركعات بولوامقاوعز زامسخورسا

 هل صقر رض هن اتسجروک همقد حافر ي وی ل کښ اتو كرلنو ناخ

 نابدادو لر وکو ن اخ وارغام یک اج لیت راک هعفدو یدمشمزو بوقیجو ثر ەر انا ناک
 1 E E یرلکلم ناقل قه رة و شابقحاو

 تهرع هبر نم هل ارسخرسرکشل امو عو ناخ یاغحراف ن راک هلبا نی زع ناتسجروک

 شاسبملرفر دق كبس زووایدی اكنسودرواهاشةءاطا تر وصوارغامروب زم ی دليا

 یدمشمر دوکه راغ ناتسحر وک هبا نوار ة۸ بوڈوق هان یاهچراقیانانرادماز

 لخادهراتسحر وکه کید و ېم لڅ بوشاربخ هلا ناعثر ومهمط هج ییدروب زم

 لقدوفلفاغ بو رک هز اخو لوا رسخرسرکشل بولاق هيو رک هژمح اب او لدکو ارفأمو

 ندرلغاط نا نمد لدرشعو شع یهو لتحا ر تاوغ یک تنام رک ساره

 ما نسرروط هنبوراوه اغجراقوار غأم ندوربب ودب ار وط ی رکسءی روڪ
 يمرف جروکن کر دوانوسآ وا هدامآ وی نوسنلوا هیت هد هرکبسع بور لن هنا ب هد

 پروأ ن دنتلا یتوتلوق كناخیلغح راق هل اقا د نم کلا :دشابل ارق نوجلمر وکر ولو

 نوببلوام ارجاکس روج ته اتسرهاکیاهین ج دیاینجراوی درتسوک اپ ندنفر لیوب لوا

 هنزواوب دیش هاسهر ك رل ن یاه بور وکی ا لغوا یاغجرات ی بلقب نی اگر هرد

 هنیرررسخرسرکشلی درتسو ديل وقرب هل دا یّساب :یند انا بولاچ هل عك با موج"

 ةتارزواپریرلکب د روک ؟نکرارر و طربخ«بولش نراقدا ارثوآ هیت یندزاناخر اس بوک ۱
 هندو تآ بوج اھ هل وک نام رف لس حوا ندا لزق ثابیزنوادکراب دره هرم وشوآ ۱

 عابهرق بوتمود هج دراراپر ار فرابکبس یزارو الد یروکواب دنا ناچ هنس و روا هاشم هلکی شود

 واد دی ناطاغهک حنا هلک راس ال فیراکدک تسارویراک بشی هر او هندو دح

 ندجاقهباضومتكردقو پواوایداقم كد هماشخ اندر تقو لوا یرلکنج

 فسو ین اع ناو رس و لغو اناج اغرق و ن انهیوکر ماو لغواویدنکیافچراتی دچک

e 



 ا تا کیر r س دفع نواوناغناماسو ندا ۹

 یک ادرس hE 5 یمرکیو شاب كەبى دي ىلا ىا ىراس وكى رل ةركو یراق

 هنر امه یودرواوک ین ر یعرکب كیاضمر ةلازابعا ناتسجروک ضعب لغواوارغام
 یرابانهرکو سوک بواکید هحاغاررب یراتساب بوار روش راممذ ندرپتسراد دلوا

 هتل ودرد دنا كيرع یکم هسامآ اعد بو رک : پور ندنکوا یغاتوا رادرساولل

irهاو رکآ لنضرعو بوم م كوارغأم ناتسجروک بناجر يسع ا  

 تا لود یا نادرو اهرقو ها مور دتصرف هسرںیا هک هکوت مالسارکسع

 ومککح تلترد ینغمراربوب هن ی اسو اتو رونلوا طبض یدیراتعم لسدرارزریا
 ر9 ییلمدآشلز اب ودر ولیر و گر اتعاصم قوع بوليرو هنخر رطح هننهلم شانلرق

 همس لوا لغ( وارومام هس رز وادادغناتسار طاحرلب یا ما دقا بومأیوس ندونخا ید

 ۹ وه وا ارو شدت
 :ریعکیر را دقمر .بونلوا شہوت رکسغرس هناتسجروک اسا رع یشن 5 ر مون اب هلا

 e رماوا هراکب نالوا هدرا دحرس لواویدلر درک نو رمزا درس یرلغوا لوقما
 تراغوامغب نتکلم شاہلرق هە راو هفرطلوارادرسبودیا قاقتا هل ناتسجروک ءارمآ .

 7 هداما هلدرکسعناتسغاط بویر دیوک همان ید هناشیمسا یکاح ۳ را نیا

 رب یکی ا كوارغام رکا یو ا

 اک ر دشعانایعت هنففدارغب ر ہاٹ داب واز داعسیزرب دشن ابر یاس

 زدقوب منيت هنفج هلو تسابق میدلوا مد امازفا قوت شید دزاکدزومامهن تپه

 یدید رداکدبسانم لاف 9 راک لد ره دخ نالوا مم هلن تقو فرص هب لوح روما

 ۰ نالوا مزالنا درسر دیمراو یوانمقر هتاحوتف یراقدلوا قفوم فاس ی ارزو و و

 و روایی یر دک ج عبا خف بوراو هدا دغب ی دمشر دلکوت و مزع هتم رب هلت ا بلاغ ن

a,یدرو تاوج ودر دقو چ ۵ هکلیردوا هل اغ نط ناف . 

 یریغ ندتعاطا هلغلوا ندنساژ اک داوس بوراو هاغاورسخ یساغا یر کب

a ۳۳-4روت كف نورد اغا ورسخ نکل یدیدزرومآم هلعاسا  

 شدلواهاس سابعهاشارز یدع | یس هتکرح هتجسوپ نوهکنا یریارتسا نغو رلوا

 و الواو دقم رس هنف رط لاتسحر وکیدمشمع هم ؟ابط ردقوپ

 تی زعتمسلوا بولوا لماع هلوق لب وچ اتا ظفاح هکر د هد هک ف یلح بت اکاما

 رومأم هادا دعب متک 2 یدیمزررپ و یدادعن هاتس ےل هلدب رگ ثیالو یدپا لصاحب كانا

 1 - بفلس یدپیزلوا بناعم هتاوص یدل وا لصاحر ةلن بودیک هرخآ تبع نکیا

 هحرکر دروطسم هدراگرات هیات ناک هلوصح بوراو هزاوسک ید ناماسناطلس

 و بی لسا هرکس کا - ا یاد اتسا د طفاح

 تا



 ك و لناندجا نا طاس رود مروا نوا زدبآ ف هژمحووب 24 دد

 نارق لاردان لیرءلدو تفاطلو ناهحرومشم ها لاج ن ا بولوا ندنلشن نا جرو

 .یدنشلوا ارال اولو هکلام لوا هل اانعر نسحهک یس هدا کی ناتشجروک مانتو 9

 هلا + اید رظ رب بودید, را هژمح اکا ماسا ینلاجو یتسحه) محووب كروب زمسابعهاتم

 ۳۳ اونع نان را مطلق دلو ۱ اب هی "رىدىشملقەدرور , لنتمدخ بومایایص

 تذل اع همګ هاش ثرومظ لعدیدلیا بصنهش هنگ ز نالوا ناتسحر وک ت ت

 دایما ید ت ودیادا روتسا ندا ناب هک نالوایسشکنرلکد ناوبودیآ

 نوشقو د تامل رق بوړ دلاق ن رکشل ن ات سحر وڪس هلا لاحتتشا نیل هلوصو
 تافل نوازا مانك ادوارغام ند نراکب یروک ید سامع هاسر ږیاتراغو لق قوح :

 کرج ج رک اه اتسحروک نوگا قلا ماقتنا ند اح ٹر ومہط ها وقكنابو ییا

 بارخ هطاترا خو لتق ناتسجروکمع هاش ب ږیازا رف هبهکنوا مانقچایشابثرومپط

ll :نوذیآب ابو آخ اومده نی رس جز نالوا نایجروکك لل ارا داص وصخ یرقوزک  

 تصضن ن ا (ةسخر وکی کش ر مان ن اطاسرکس ندشناوهاو دنکهاشم نک ں نود مک رکشلا
 تند ناطلتس رکی هلا وا بارخ زی دليا هيمن هبا تکلم ربهعتو تلادع بوږا

 راكان لوى دلا تویتر تیم كنراک قنقبآ

 تشک ودنا ر معن نعرا لمو نکس س کر هدکرد وب ییدر وس هام هکر د دنا هر وس

 كد هما لب حوا لجو و هنلوا ضارقا مع نده هنیلوا یمخ بول وا لو شم ناکو
 یر وکنالوا لنکارب نشده وک هلا هزاوآورا هلوا فاعم ندهبناود فیل کمی

 ۷ امن مق وخ شاملرق یدلوارومعم تکل یو دیازاغآ هنراعو تیعجهنب یساناعو

 هزاطاسر کت وراي دلوا لوغشةەکم زود مایضب واک ومط رابجر وک نالوا نازرکو

 یوشتود ەپ شد دنا نایت هژنک و ابحروک ناسطلس کس اماراپ دا تعاطا سراج

 نالوا د ووم الار هیلباجو رخ دیایدلاغ وج هش رابحر وک ب ور دن وک رخ ههاتس

 ید یر يا دز رمآ ردشلو انج یر وکر واک هجا لس نوآ

 توش وفاکا ید یکسوارغامو شابل زفثلس ج اق رها ناخ یاغج راق رک لا فل اس
 ها تاسو از غام دکر دیه مک ارهاطنور دن وک اتسجر وک نهان تلصاومو قلا رق

Eررطتنههرانم رفو بوتکم یت ندو دنکهک ردیاهبینتو هم ترشابمهرمار يهزسنواشم  

 را دصاورا زراو هناتسعروک راب دك وار غام هلبا ناغیاغجراق هلو |لماعهاممحوم پولو ۱
 راهلا مافنا تواک هلع نالف رانل وا تسود هحأتس لنتعاطا ناطلسرکس هک ردیآنأمرف

 زا هلل ناسحا نولوا هلقوب هک وای دو طز ومر ورم لڅ بو دیا تبعج چر وک كس ہ ییا نوا

 همالق ب هکر کر کم نس ینشاب ی ,زوق ەكى هک شم زاب لدو هاش نن وتکم ناک انتو

 هن ب ويم وق ځاض هلبب یوا یغام نس هيلپ لنقج یرابجروک تاک دتا مچ هتما
 قشر اسس تان اس رب وژاپ ههان ولت ووم وسع د نس نیا لتق هسر ولو اطا لا

 قدهعضاوم وباما كب نکل هرو هيات غجرا بوی زتس وک ورم همه

۴ ۷۲ 



 رّزوهجب وارخأم بوممزتسوک هی یاب روقشوتکم بو اکا س ۳ را دبضق رخ ف ۵ ۱ ۳
 رخ هب یر وک كس ییا نوا نالوارضاح هنر لوا نچ دلوا فقاوهلاوحابومقواوارغآم

 ادور سراب رمادا عاب ويمر و لا حا یلاهاح لوا 9تا اح مالعا نورد وک

  ودنکوپدر ولوارج م هینراک مل نوک بودا نک ی هیضق بور وک ن راقد: انا رابجر وک
 8 ی دار اص یول وا ںزوا هاناو ظقتیو بکن دنتیعج یاغچ رات بودی 2 هنساب نرگس

 بوش الوط ندندرا غاطږ بور نوک هلو بو دیا مج یرایجروکی ند ناطاسرکیب قاتا
 ل اونمو بو رک ندعلقی رلناقح © رس لد لس رد دیاامم شابملرق لنوافدقح هبارحم

 : بولا ن ع هیوراک را هونآیسد جاقر وایدتا فس همعطل یروکردقزوب تزودهرزوآ

 کم لنراقدلا برطضم ب ودیا قد دصت یوارغامرابحروک لنرک دنیا لاح مالعا
 وارغام هلد رار و رس ج روک ندفرطورب ی دیا زاشلوا مت ناخ یافحر هو ناطلسرکبب

 یرلتساملزف بوصابیران ۳ ۳۷ اروم حاسبصا | لع ەکرار ديا ق افت |بوشلرخ هیقخ ۱

 وارغام هلرولوا مجج هنناج وا ارغام رڪسلا لعبولواايماموغ یز روالد یر وک راكبا ل

  ثرومط نسر رو هن ها نوراوهنس هجح كياغجراق بولا نس هه بول وار اوس یغد 3

 بوروآ ندنرکو یکی دلواراوس بوقبج ہر شط یتدلوایدرو باوحوت د یدصات یدک

 نیکی د لس ناچ تما انس عمه و لسدرا نوعلم ی اغحر 5 ردشعلوا ار 3 ا

 رکن دنوب یدنل هال تق لشاب لزق كىپ جت رات اعر قوب هرزواروک م قایس یدلو ینسازج
 یلها شهلا قل واحب رسم بو دنک نابجروک ب ودآن ساوعد ل القتساتسوار 11

 هکتار ا نموید ردزاف هنمان ودنکودهاثسوا رغام تر الو هاٿس لبو داند ساوعد

 یبروقلق دلوآ ریبخ ند هعقوو» مع هاتس یدلیاذاتانیراعسیضفار لوا ندزلوا ناسم
 وارغام بووق راوڪوځ شفا و و كيب هت هلا ناخب وک ر هما ۽ یان نما یکی دتا یشاف

 خان هزوکربم کنج وب بو دیا برح ۇل اقمهطد اهومنارکش) یخ دوار غامیدر دنوک ةر ز وا
 ۳۱۳0۵ ۰ SS ندا بوشب را بیساوطا عی ̂ جز هنلوق
 لوا بولک یدیاردأم ناوجرب کیر وخارم شكر هن وک رها اتراك دی تقباسم هلا نیا
 . يوبلقنلوق یخ هزوکرما بود دلازجز ینحواو لتقنرب بوروط هکنح هل اروازا ترود
 كالو و صالخ ندجز لوا هنوکرب مانقدراو هش رایدامایدراتر وو ب وړ دخه
 1 لزا یھ ارکس عرس نوس ماقيل یرکسعشاملرق یتدهدهعقو وردشاوآ

 هتک و > رگ شله عدرا تکلعوار غام هرکص ندنو ی دلو صال ک 0

 سایت طنا دلپتعجارم هنفرط ناتسجر یکب ونود بوقایهشن ی رشم
 ك واخ ۲ وک لبا ی بس وا ارغأم هعفدوت يدر رڪ ذرات ص راع بوا اوآ راوا ن ں فو

 ررقماکآ قلهاتسداپهلغم الوندکو لم لسنوار ام هکیدر ول ویدلاربخ نب راصتنا

 هخلهاتساب بودی ترا نر پس کز نالوا یسیلصا هاکتع بو دیا مج نعامنار دقج هملوا
 . ندنانودیا رامتعا نوضغو دل وا هداز تام لصا الن راک دنا ش ارادجروکی دلیادوعف

  هلغلواهنسکشیدار 38ا75 ینا ایبغمراو هو رکهو ړکه ناب زاید ښا ليم هفرط

 سلو

۹ 

0 



 ۱ حورخ ندتعاطا بولو تو» 5 هلی رد و زوهط لمس هنا تنامص ی امر هلددودح 7

 نقرلوا یاس 4 داغرا رفا و ندنکار | یلاوح لواو یشاطزاف تودیا

` 

 بوردنوکه نرو هط ندنسهلوقم فز تو ندابشا نانلوا مانتفا ندای ز3:

 مضهلباق :گكنودنک اما یدزتسوکنروصا دامقنا ملل مطمن نوزایهمانو پودیاارمآ

aا وص اوخ بولوار ہشانسم ن دن اخ ثرومهط هلکما هطظحالم نکو  

 رادرض بولوا خام هب هی اع هلع تاود تودیا رارف همورراب د د هلالروانزا هورک

 «یرادرسو یلغوا تنخ حورخ یدتباصبرح هکمروتک هتمس لوارپ ساب : دجاظنا
 یتا یسا رد نسور مانلغو یزق تدح هکر دی دنعباق و لاسوب اش اتما نیت : نیتمح كنلكۇا

 ندکدلربو یرازتفذ حارخ بولیزاب مزالم كناضهر هام یری | ایضتقا یلاصتسا ۱

 وزو بوردلاتنیرانشاادروزرئاس چ موز بولکهرب یرانهسبسیرل و طانا هرکص -

 نرامتسا و كالماو تراغیسرراد ناخوزاص و ندیالغوا تنجح نږیارویطتوراو همطعا

 نوسنلک نادنقح بونلوا نیبغت رکسع هنیژزوا لتبلارد مع ا تراسعهجو نالا
 لو !توارر و ىس هبا قلاس 1 هناغا رچولنق یسارذخک كمطع ارزو هرجا مارب 1 ود:
 اتساب قیسح كلتسو لصفنم نرئتلاب ایل وطانا یخدویدنل وا نییعترکس عرس هیس

 وای دتیا نییعت رکسعرادقم رب ید ندنرلک ولب لوصو خاص بول وار وم اماعم
 تاب .نیسحتانلس و هل يمومراپ دتک نوت ود هلا هنا ول یسآ هر گرکسه ,

 فاو نلیحاوتلوو لا و هرو انا دنس هر رج والم ید دارا نکا اسم
 هانسارحکاسدنقم نلوالا ميرزاپدرا ون رزوا كرا ننسفم لوا بوزاب هراصزا دنا نفت
 ةبراحم | دعبیویمهلو مواقماکایخزود یراکد كیدا خو تنخ یدلوا عقاو نیفص لیاقت

 ندنمابتاو یدنلوا لتقلتکر هلت اس ماو راتفرک ملر کد لعب بواذآ مزهته
 اداره نتفز ی دنلوالتق هلبا تب وقح دتما بواپزواهغزاق بومی ونامآ هات رک
 شبا ری زنده تراز و با دل یک ر# اغ ی اد بنات

 زدیلاخدا ۷۳ هنتراب زهبعهلل 0 N ۳ بوک و 1

 اتاپ بو اتساپ سابلا نیکی کی یلوطانا پونلوا نییعترادرساشم اب دارم زو هلک د
 ماماوهلحتنوراومدقم پولبسوق هلبارکسع ر دق ك یب شنوا یو دک قاس حافرو
 نالیدلر دوکو د را هیموق دنیا یشابلزق بودپاهرصاح یدادغب ندیراتمس وسوم
 یبراغوط ید ئشاغا یرهلب + نك حو وا: مرکیضتلکدذک لد | جوکرس ناک وکراتوب

 لکلوچ یارگ نوچ دا نخب باعا ساب چا ظفاح مرکارادرس ةجوتو تروشمىدردنوک

 مرواشم لا هتسورضح ذا لغد ی ناک كس نالا رومامر اسورانکت رلکب :بولوا هارد

 ناسا ر دفتره راکیور انس ار دلوسرما ی داڈغب یلاعث هی»اشناسپ طفاماب ازا
 هقوا دب هغظق ترود هلکید ر دقژ ال یقفوتسم امم کنن هملقوراپوش یاس

 التفرصم تذرابو هناد نکل زایدوف هر هبرخ نورد ,|ندەعلقو درد اتیافکبوط
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 ا اعلق اتاب طفان لتروشم لاح یحرایدالل وپ هبنم یییڈنلورضامبوینلوا ماقا ۰
 .تفرعمراتساب , ظقامهبلاراشمرادرسیدمشاوب عویش نان" نیب یکی دی درد اوج یاتفم

 " هجرت تدوجو مبطنسح رهام لنژنکا كن هبلا فراعمو مواعو تطفو کز بحاصو
 ۱ هنسوبق غاط ووك دا یذرهشلئوای دیار اس باوجر ضامي داق هباشناورعش با
 . پواوا قیرطهجوتمهط ارثا ترصنرکسع بوقلاق ید ن دنا یسربا كن ی حتا دیع بوزو
 الی رک هلمزب یعادرراب دل وا هناور هنتجسنید رام كر با تآر قیاتبا وب ندنراعتساو دنګ
 + ندو دع نوساک نالوا درمهدرا هناز رف“ صرع نوسد د انص نوساک نالوا در وش هنسداو

 نوشلک نالوادرم نادنمهتنسا یا دک ین الو و و طفاعیا ك دنیا مزع نوجما لا ماقتا

 (تمایدارم یداراو هلصوم لنرخاوا كروب زمهام بول هلج د وراتوب ن دلصوم یکسا
 وزو زوال -ودنکی دیش اق الصوماماب س الا بو شکچ هاب سال نکر دیگ
 ندنعدزو حر ذهالصوم هرکسعیدروچوکهدادفب بود یکروایراتسابلزق نالوا تتم لوا

  یدنلواهحوت هش رز واك وک رکندو, وک نوتلاوی ںلک 2 وص برق ب وایچ وک هرکص

 یسهه *اط هامس هکر دندن داو> نالوا 40)لوسناتسارادزتفداتساب عرکلاںہع نا مش ی ل

 بضخرپتمر دبقلم هلکید نابق یجب هک اتساب د ی رکلادبعرا دزنفد هد هنتف لوا بود ,اولق

 هفت اط هتخوسالنرمآءا دنیا وب رم ی دنلوا ضبق هب یربمیلام هج و لتق بولوا هات داپ
 . ,یدر دی تمذالم هک ام لش راغ یلودی ابن اطلس یولوا ندنوسق ءيا 1 نالين

 دعتسم هد همجراخرومآ ی دلا لمصح لنا یبقل ناق ی وعن دنموج *ندتس بول وا عامط

 .كناغرجا ناطلسرودبولوا بیطخ نامزدج نفی رش مماج یلودږیزاپ ناطلس هلغلوا
 ًافشسا نورهاموابند نف لد ام بودیاب اتنا نکیآ را راد رتفدشابهپاتسا جا هداز یی

 : ۳« اف وهداز یکم | اهر ا كل مورا لام بوشراق هراتم دخ قوح هلغلوا

 لعفلا هرکصند اتسایق اب رادزتفد0تویامه سولج بولوا غراف ندناطح هل هبلام تو

 سنا ّلمح ستول بوتوط انغساقاعملیو سرد نا بولوراد رفدشا
  یکعآتب ردراشع دلانق>ی كمع ا جاتح و ریقف یرامزتلم بو یبا مج ل ام لک هاعدو

 ادب ام توقلع:یدلوا كرايق نګ تلود طابسرخاحاتح هنان ابن دیدلمق هداذ

 ایس نل اسوب قافت |یدیشلوا NE دّیآ مخ ترازو هنغلراد زتفد
 رارقآیلا ام هلغلوا مدآ ف ا دوال اج اح هخایدل رود نامرفر داصمو لرزعرو ز«بو دیاو لک

 نتو شاب وړدز قنا هفت دیدح بوملوا هڪکشسا هدهناخساح نوع دما

 هل بیتا ود غادر ماد محو و و ی دوجوبورب صان دشت دبنایرع لق لوا

 یماحو ندیاروهظ لننباغ كن هلوا ارس مير > هلام مچ زاب دنا ضبق هبیوموراب ژن وس یل ام

 ۱ .نیزاتشپ عغادنتخادنا ده دیم ٿا رع نابلزوک مانس کب او مو حرم س ابص

 1 دوس دوشسزار هناخنوچ هکزودنبمرژرکید تبب تسا شت افصمدهشارروبز ناخ
 ۱ 1 بولوات وف بولو بت ٥# ندا عرب نابقینګ واقف ت تسارومنز نطو ی الح توو نامز نآ

 ا E تفت یی
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 e ردقازق مازا یدلک ودهن وب امه ناوید بوک یر رو یراق
 هبهنراوبوقج هزک د هرق هلا هتل وغ ن3 ناب حوا قرقاشساب بجر نادویق امدقممرح

 بوتس ود قاف انب یابی رعد ندی ا 6 ا |بول وا ی !دیعهلقدراو

 ی هبجرشنترود یر وار اب دموک و د هلا كنفث و بوط ب و ریک هباعلةرابجابچ
 یکپا نالوا داسف ثعاب بو ںی ا ناویداشساب بحر یتا یدلز وب یراقاابص یوسوو
 کو هنولوصونمرخهرقو هما قمر نابود نکنی وایو تل هيج

 یلاوحار هقبش ندنسیل اهارایدرا و هنکوا نو روب لبق دز وا بوک یزاغوب ناما

 ن و زرط لعبرایدٍ و ربخو دار زکهد]راکوب  دروک هقبتسر دقزومحا لق دنلوالاوص
 یزو ادخال ا هح ون هتجس لوا بونلو امد هاشم هلغل وام داثس راول دراز دقک هنس

 رک ندار و لتبلاهسیا كنق ردم م كم, ا :بويمروکلوقعم قلخ

 یزوازدن وک یآقگو رلیدید زس هر وط ش ارضا بو عاب ببر قهراک هدرا هج ز کل

 یدر ولس" هدارد هر ال 1یرادقم لنمراسیدین دز اغو ماشخا نوروط لن ڪڪ وا

 نس هقب لپا مور هلیل احا لوا یدر وایکج یفوخ یر همراو هز ف وب نکیا هد هرشطامنود

 نادومق نکر دک غ رال آل ممزکس ی دی بولک لقب هنکو ا نمرخ هرق راب رقل اة هک مز ڪک

 . كنحالطصا گر لزآیدرپ ورم خودی درروگرا هسوکی زوکن الوا لذا كر د كنسمک

 كرا هننفس نوقل اه هغابا یاخ هل نیغ وا ترابعنرقا رزق و ند هقمش راهس و ڪ

 ندهغردق ناب جوا قرقراپ دل وارضاح کنج بونی وص نادول بوجآبرلقانستشاج

 ورک قوبراکزورو نوب ز یرابک روک كنس بقاب ب یدل و هغر دقرب یبرکب ناب. نادوہق
 ددنصرفر دقوب یخدراکز و ر بو روک كنکار, یرابکی خد نیعالم را روشرا زونه بولاق

 هق.ثر هداوه قازامل ر ماتج هفمشز و هپ هغ ردقرب نکیاراوراکزو رارزرابدور وب و د ٰلاتج

 رو رفم قأرق ید وک یرهکی یزوقط كن هغردقرب ی رکیردنکم قلراصهب دغردقوب
 رفاک زادزا كنهترشیللالن رب ره ویدناجهقبسرز ون وارشیم رکی هبهغردقر ره بولوأ

 هنر و تولوآ نوش ىا دلراص هژهضر دق بوس, روب لج یدب ,ادوجوم

 نسخ < كام ەد رلکافەک رای دابا كنج همئرم ر بولسک, ی را دنماندت (حراپ داق نده9 اب

 هد راما دل وارا ساتسا نادوبقراپدلواریض+ندنتدش تاکنجوپ بودیاشاباضو
 واز رض لقا زراپ لوق ندا و ن داب بو دی عدنشسوا هدانز هشرزوا بول ند نزف ج وا
 توش "هرانتسود بولا هنشید ناجرفاک نات هر دقزوشب را یدمغومزادناكنفنویدیاراو

 ےگ دلو اراک ندنسهثس الرفاکدکر ارو دره همش :رهرب یرات رک هګرا وەک ر د هبروآراپدربکهبمد رتشاب

 یراقابراپ ںلوا عراف ندکمکج هار وک ب واو تصرف هلغلوا یراناسروق قاز لج ي
 یدعپ ىس هد رفتم هات هرلمکر اسیدی و رقملج |موجهو هلتاقم یخ دانا یبیاهددنب

 قد یراهقشس نالیر اص هپ هدزتشابب وارق هلجرافک نالوا هد و ر اهله رای دناص

 یسا دک ناسرتر ای دبا قرغ هلی هقبشس نالوا بنج کیا بور دصا هلال ار

 را دنیای دنشوا دز نسل نوزوایديشلوا يرق ەكىێوس ىدىكى مىچاع

۳۱ 



 دازفاک اپ بجر كنس هلب اقم یار لوا یدلکبلاغ بونص ین هلج هل نح ثیانع
 یا لذلا نا دوق ی دبع هکیسیکی دنا دومت بتاکویدرب و نغلا دهه راست اکا شاول
 قوج یزا دا كنفت یسیک اغاهدارلاع ن اجرای دتا كنج توج یخ دنا یرار ر یرھکپ

 هلغلوا لاغ دادما هب یکرخآندیکرب یرلوا کنج اکه سابق نن رزوا ییا یگرابکیص

 هنلغراضکراب شک و د ندلکوک و ناح رامان بودیارودقملذپ هاب ولتمأب ی و ره

 یاہو دج تمارا هل واسو ام ندرفظلوصح م الس لها هک دیش اتزابوراو مس هجرد

 ی ہکح تلحم نازاغآ هزاس 9 عرضت هقحنانج یو ردب ودیآ دما و ندب بسا بور وک

 یکی كر هغردق بو دار وېظراکز ور مطعر هلبا قح فطا نکمغ وب رثا ندر اکو را

 راذغر دق یراتوءلمر ورغم لوا هل |شوقراکزوریدلوا لنز نکیا هدرمیربره هک( وکی نل اوو

 بولیغو هيا رد یغوح گاز افکن ال وا هدرا هقمشس رابدراطفا نم راک | هد دحا و نآ بومنکح

 یاب هلناق لزقیزوب اب رد بورا هناجسآیراناففاودایرفراپدلپ اب هنیز رد ىر اناقة

 یسقفا بو دیارارفناکرب هليا جوک یرادقمزوتوا قع ا ندهقیشناب یللازومحوا ل صاح

 ]هتس دوغا شاروا هنوکر ندنراق هب جزا هدنغلزالط كرا هقبشس تا یدکی دنوص

 قرغتسم هبوص گلد همزاغود نیعالم نالوا لا للو ط هلداوص بواوا عام هخع التل وا

 ندحاصررشم هلروک موقدن اعم از ج ترار و ںق ین هو اط قارقى یار دبا كنح

 بورونکهپ و زابنوقرا ورازا ید لوا كمت وس یتیاکهقیتسر ق یم ہچکی قور وس عات
 قارق رانر وکی راک جز اسوراندبا انفارع هلنرومآ اپ ردرلپ در دوس ےلحوک د هما شا

 تولدت هدرویزم لع ەچ کل وا یدیرارب در دبلاش هب هل ینح لالوا هعفد و كنس هفکاط

 یدنلوژتفدربسا ننزرپ نسکسز وب دیو هت اس یک | یش زاد عام ندنالوا قرغیسترا

 کر نلک هغ اب علعبر داک د مولعم نب دلوا هدزکد هرق ی۶ خذو زکه پا سح لوتقمو حورج
 هب هناسرت هدرفص هام بولکهتمالس یسیقابیدنلناب یک ترود بوقبح راکزور فلاحرب

 ف ره بونکراتعلخ تودپا ضرعهر و امه باکر ی رار ساو یر هةوا دلوا لغاد

 , روصتمرکسعلهرح هامدادغب هرمعاع وات ا طف اس تر وشم ی نل وات واعر هس همثرم

 بواکی راطب اضلوقو راکبب و رل اشماب هنغاتوارادرس ب وږیا ل وز هتسارک کل وکرک

 یراسالزق نالوا نفر طا دا دغب یوراواتس ا دارم کیدی داسا ظا لق ںنلوآ ںواشم

 ها شابلزف كز ی دی سموق ناصح هل بدوکر وا هنیکح لا منم ندلوخد هیهعلق

lo:هدا دما هأسوقود عراب وطر دقلوا مز نوعا ۰ رصاحراش مرکه دا لغر جانور مو نانو  

 بوراو هنزاضوب كرد هنرد كر با تراغ بور؟هنس هکلواناخدخ | غوا نانو لایک

 لب و هوس یگو بوروکل وقعم رک ك در دماوقعم قمراوه دا دز هرکمصن نکن طب

 بو راوهدآ لغد ی :رفوط ەك ول.دو هرارفهش رزوا كانهرخآب اکو ر ندافقره]دعاطاو ی دید

  یبتومدآد غبار زهبنلواومایقهرارف سر اس وب د ی دک نوک مساق هرکصت دق دنلوا هر عام
 3 طتفارداکع دز رلیاا دقررش اب ناچ هنرزوادادعب هلج زا رو ندنرارح ت دش هدز اود ناشف



۱ 

 ۱ مدقم كابا بارش ندرما ل وا را هکلواو دنکدارغب هکشمزا یدروئکس ودکه

 نااوحا هام ی ږیا یک هدا یلیاناک هو دکز اج كتسا ن دزد لوعقم بور فوکمطاهاتم
 ناماس یسیلاو لص وم ن رلرنم لوا ی پدر دیا تاق الم هز د هنوکی هرکی راد لورم ,
 ی دلوازوم ام هنس هطفاح كوکرکورهک اتاپ ناتسد بولپردیوکهنعج هر خذ لل صو ماا
 هرکصن دق دنلوا نر از ءاطعءا دهن و مارک یابلوا نالوا ہد دادغب رها تولمح وکی ترآ
 دقرم ك هامه ماما ترضح نامنسبه لمر س ی دلو هسرف عام امآ نوک یواش رفص

 زر شمش لکن روتک ادرس روضح هماقرادزب د بول و هارمملح نرش د هعلق نالوا ی یرادکرتم

 یدنلوا بانر ت رشتو و هما نزوآیراثوب ات بوفلوا ترابز مطعا ماماو ید اا 
 شابلرفطسم هورگر نددآ دغد او دلو هحوت نوا لوزتهمآ اذادعلف بولقا یسرا

 م زنم نیعالمبونلارش دابو لید هچنپ ندنمشد بولوا كنج وار راپ دنوص لا کنج بوش

 هننکو اورق قلکا ارق ناک ناسا هسیدنق | طس هی نوذح ك دادغر راب دحاق ناصح

 یکسع لذارا هزار اراب وب لڪن ند هعلق نکر دیک لبا ی الآ ی ںلر وکی رل س رت م ب وا ئوق

 الثروشمءاشا هدر کز راب دام رقم ی دیا لرز دتشیا نا درس و, د یب رت خانا كدا دغی الزاب روزو
 بوظ بوند رد ادیت ان كدا دغب لن راک یدر دمز ال مامد هنکرادت تامهموب وط هدانژ

 بافت ا ele شیقس ی ید ی نکا ا

 نر ید رسا شر کره

 ی اور کس هبآ روت هرکص یدروک ك راد بم هنطوعامبو ودیا ذکر انعموب نروشمیریا

 دو و هکلوایدیلکد امم هرصاحم هسیا تامپهرایدرورارقهب هربعاش بوبلوا

 قققآب وک ین حر مگ ندزراکوص دلریکهسب ر هرو با نوا بواروح یراتبس
 1 قاکا ارزو یماشاو رکن ا ینطصم یسیلاوبلح پولی د یرغوط هنتب

 شحرمواشساب سابلا حاطاواشس ۳۹ اٹساب ی چروک یسملاو لیا موز ید هج راو هنجرب مش نذوب

 اسا نس سکر > یسلاو نام ردوا درا ہط یسہلاو ساومسواشاب یا خون یسلاو

 حارب رابدر دزوکرامدآرا رکن نو راض اتام مهب ةرصرو هر ؟یزاددراپ درک سرته هل انس

 برضبوملوااشد ںاہم ردقلوایراصح كد دا غر هح ر کب ولبکو دهعلق با بوط چوا نوک :

 راپآ ناشر بوط م بوو دلوط قار وطنا رال زا هرخ نکلی دولق نذوط

 نواب لسزتماتساب طفاسبوشلاح SA ار و طو هنس اش بیات یدرولوایشنرپ
 اا زذا ند لح هر رفته ون ناسحاو ماعا زا
 هک بودل رو دقم لذ انا ق وا یو ط) لوک ؟نودپا لابمرد نمادید رکسعید ریا

 زاد ییالابونلواوسردق یاب را نژوا لاونمو ب وملك سرم نزوا نوناو ك ها اوایل
 بود ناف سبز كمر کسع هاشسراپ را لاطب ها وص بولو یس هل ضف اهورا درود

 بولي دەكاو هبوبق یآ ن دراکوصز دوکو دیک یزابناودنزامی ںپکیڈ درس هلفموقهیدعلق
E۱ دک قار رالعشم هتسار هلق هک وږی كنج هلکنفت  

۳۳ 



rp دپ وراک یک ثلمنسو# نارو بل د ناف شر قوا هات یرابنضفار ابار وی نىلرزۈكراەڭودع 

 ۰ ینراجاغاامزح مط عك ییز دق وب یادب رارکج یغار وط نابروس بولوادیقمهمارا یرامغل
 ید مو هغامغت رولا بوکح هدر طرر اناعر نیط ا تراب دروس هغار طو هق لنخ بوسک
 ها هغ اار یل اترفاو هدازاهخک هب ورق قلکارق ندنفرطرطعاماما وزو ناشیر ر کس
 هبخلواه ارصاخ ما هما دام هلکم رنک هب هعلث ب که دا دماولی از ونحاق ر هلا هعکز دنفرط

 ۱ ۰ نانکاثس | نیر [نک طس نرم طظعا ماما بورپ لاو یرازداجو در داکدرسدمرفط هپ هعلق

 هباةبوشرقویدنلوا هرصاحزونهدادغن هلکع | هطاعرداصوابدابق ییناجهرق بوز دهجگراو

 سكن ۳۹1 ةد دعو رسم شرو ی دنوقرکسعز اب هنس هعاةراوف بولرروقو روک

 لنز اہ بور وط شاب نضاح اس زنم س 1 رد یره»نولواا دن شرب نوکیا

 لر رکمراپ نلغابرافصوشرق ناصح بونلت ۱ تلخ كوبري دلو ۰ بوراو ندرارداج ید

 عارذ ی قلا سش تن هعلق بولپصراص ر یک لرلز جلو لصاوهتوراب لیتف لاو س ۴

 واق كنا یلاخد نورابهعلقو س رتمیدلوا ناررهیاوهو ملخندنساسا یراودررق

 ` ك المودرخ لکرنا بوقمح یکشوق هیاوه شاملزق ردق کیا نوا نادلوب نزواراوید

 «لکدروب بواکهنکر حو د هللا هللا ر کس ندروخوآ رب بونلاج) نانو لملعلنامورراپ دلوا
 قدنخهب درآ راو دال سرمه لوا نکلی دیا راشعارارف یرغوطهب علف ءاشابلر

 ور اراش موى راکلدلاغ زامب 1 ۳ ید راد دره ینا هن واو ی دا تااص وص ںوسک

 كج روک اب لزق نکی دکر نلکرافلوپلو ولعل وا كاله بواب هغاتب ی می ضب ك نیسم نوک
 یرکسف نالوا کر کیو روتکهنیدر ارا و د لوان و روسو دیدن و دونا یران يا رر

 ئرقنەل ایاقیساغای ریو رزو نونودیزو رکسع یرورضرابدنوط ەن و ڈر وق

 جدا ولپغاطرکس فر نسو ایدک هراس تورکی کره بویلوا دیفمفدر و
 9 اره هزاره ارام غ لو الکی نت را اا ا ا كد هک ارابدتک

 ۱21 ا وتو یرلوا لساوهماتسهتاورابح او نوج دا دفبدادمار کیا
 یدلک هسرزوآ ناب رهسیودپادادغمزع ندم قارع بوفلاق هسفن, بودیآ #

 . هنو تسمه یودروا ورک نیر(لاید بوش وق هنا لنیزنیرا دقم كيب نوا كن رکشل
 اتو عمر نت ار دسو هربخذ مطق لکم |منمو دخای راک کن ر ورک هربخ ذ ندنیوص طش

 بودی|لتقوراتفرکلانتجس ناب رب هنسکردق كين وا نرنمسق یج مریخ ذو فالغوا

 یدک یربخ نداق هد هعلق ناغا دیس ابجومق كرادرسو کد ینطصم ہیک ناسج

 بودیآ نامرفںواشم مطعما ارزو هرکصن دن ون هرصاحم لوطب قاعتاونواشم سلجم دقع

 هب نواشم بولوا مچ یررابتخ | گاو قاجواو رلاغاو راک وراشاب هلج لنرداچ سرتم
 یدلک هندا لما 5 اس هتتسا هکب دید بو دیا باطخ هر وهجاتاب طفاحلن رک لک

 ب ینطصم یسب کی رلکد باح ردنراددن هرکص نرم یدلافزایند تامموتوراب

 نودقو داف ندنسهملقد دب هز هرکص ندعشردراو شا یکیا-نوجما مزب یدت |
 من هلمحووت یموصخ وب لك يڪ هز الو بونود دوخا ناو هنر زوا ہاشم ا

 ِ هیرزوآ



 باوح هنیرائرضح الات . ولتکو س اکد لک ا ٽڃو لوهم هیرزوا

 یرالباضیرهکباسوصخ ییا 16۴ ا سری واش ارس .ردنک

 كعدررقږ رول اح |قمقج ندسیزتم هجبانلا دا دعبزرولرمق هلجز و هاب دمر واضر هوب

 و دزرمکج لا ندقمروط هد هرشطزب هردص ندکد لکد ناسیتمزسخدیراب دو

 هحرا و هنتساد یغاا ن دنا و رب كروصورايرشأ یافت اهرهرصاح زاردور ود لعب نا

 قارب و ط ورا راد دوق را وق كح لدار و رم ندر جاق ار ی وسک ق دف ندنسافق كىودروا

 طرح یژرداچ قدنخو یکی هعلقررداح رایدوقواب وطرب رب بو اب واتدیو حر نزوآ 

 راضرع هتل دا دما ام 8 راب وط هبه اتسارا رکتو یدلواراصحر کاک

 صعب هل ی لوس رات 1 كوبرا | شاط هبقو زوقط قر یه 5 ندهرصب وهفانکاو فارطاو

 راک نیاویسیل ادب اعاعا اا دس ن اع اتساب نم E EE هکموتک تامهم

 هسرزوآ ناخ از یبوص هلند ب وا یشسوق رلکواب یناتما یکی هیاتماب درانط ی وكب

 ندیسو راتشابلزق ن کردی ثلدج بوراو م دةم ی ران اترفنز و كرادرس كق دلوارومأم

 رایطراېدلوا دیهشس یسقاب بولبتروق هلجوکر اتار نوا دکدشود هنیلرزوابوقپچ
 ا او اسا رک رادرتفد لزرع هدو یداکیدنود بودا تغارف ندکنک اب له ۱

 ۱ ان ۳1۷ نا 00 ترودیرکب و هنان هبج ك اک کیا نوا ندرکنرابد
 ودر واو شاپ رگ رادزتفد لق د لوا لخا دهلب|یراتسواچكواپ و شواچ ك چوکو اغا لع

 تز و هسا راو توراب ردقن بونلواذ بید :یرزرامتخا قاج واو ی دنفا ده ظفاح یسهضاق (

 هکیدشسود )غار هنگ ارکسموب دلوا ماشخا زی دو ون هحلق معا اما بو ییا رتن دو

pre 

 ك رو ریا کسا سهزرر و توراب هبهحاقورحما شعب ۱ شابلزقاساب د رگ

 وار دسابلزف و ریدر وتک هنسیضاتودروا بوتولم نبودن ڪک بودی اضی نوا

 تاپ رع راب پید نوسفلوا لآوس را ږد یدو ویدلروی ییداشاب انار ۱

 ناو راک روم یدی دمدرو توراب ور !نهنویدرویدلروییاکی هناشایاتمام

 طفاحهسب رتم بو وقتن اما هنساغا ی کی یاشا : رگ بوزان یطاق ینساوعد

 نس شهبو یدلروس  خدنسشموو تو باور تاب پا هاش 4
 رگ كر وتک یدید مک شور ددانساو ردا رفا لتا هو ب واک همر ینداشساپرایدپد

دلواراپدر ونکی یغاق یدنناواکنا هنبیدلک اتساد رعیدب :دع نوک تاپ
 كراد رتفد ی 

 شمروکهلتزوکتج دم دتشازوس یرمغ ندیوب م دنا طبض یتساوعد كرانوو راک

 ند نس یزوسوناتساپ رابدروتکشیا یبکنرب نراقج یزو سوب رکم راپ دیدر دراو مدار وليس

 ینورابو هن اهبج ناکه لبا راکلک ی یکی | وا یش اراد تفد یر هرزو یر کید ك لوس
 ییا توام دراوهلبب هكراوهنتلا هعلقات م دلك« هل هلا اراکزکم رایدروهتمارل ]زق هنگادادغب

 ۱ اشابیدیدیهوبوهتساملرق هبهعلقورگان وذل سیب تسهلجر او تف هی دیا ےلإک

 " ولهذا یهب بو دیا باتع هرکسعاتماد ی دید ی دتکورک هلص وم یدلوا هجن راکلکیدتیا

 ناب نوا لپ هراز براین لاو



 Es قجالصا لو کی دیدیلک ںی | شام کو ماغا غی ےک ٹاک ی رغ ۳۲

 :یدیار او دآرب تفایقیابروجویدب | یساغارتزویدب اراو 2 اغا ع ارلکاک وا لد

 اغا نالکه ل اروم ام هنیرزوا ك اکی دروب ړزو ید هل بهدران ۳ وهشایلرق 9 یی هود

 مراکتم دخ متو لب اطا س بوروکننالفوا فیرج اات راک دب دراو هنال خواب 1

 ۱ هه خذ بول هاب وردک لق دلوا یکرولکه نسا یلقعرا دقمرںولوا ها هد نلسوبیدی

 هنيو ك طعا ماما مدمسکودب وملخ اب ی هلیارو رطورکونج علو نکرواک+ بورك شر کرک

 نکراردیا لقت ەنەم هعاق مطا ماماونکر وزلو ا نز و توراب رد هناوب درب وب م دوق عقدا

 ا !ییدیالوا هرضق ندنمالکیاوشاعقاو كدر دل وا ین دلبوس یشهروک

 ۳ و ویل واراد دلغاط بولوا لہخ رابع دم قع alk ییا | يضحم طاخ یتبم هنوذج

 ۱ .هبیدنفا ناهع لئافوت یودلوا لزع هلغلو تنه یدرع كرا د دزنود هر هدوم بولپ روآ یو

سا هاو دیدار و قارادتفد
 دز بولووتو تفکر فو هل زوس ت ال

 روپط هدف کی

 وک مع هأس لمحر 'ةرغ هلا ة عا تاي دارم نتفر وهلا e م ءاس نرمآ هیلرآ

 ۱ ا من هعلت یس هفت طرش :املرفزادنآ كنف ج کشو دنوقەىرزوا ىب يصاب د

 كنها هنکلنتمكنعت هګدرا بور و شاخ وط هلج ال وا پولی د هران دب هګراو هنشسایرم

 كنف لائم هزار ی ا یار هک ادوکرا رص> یالابراد رول ولو هلأاع بو دبا

 یکدل اوج هلغشمیس هر | اد لس هعلقد جا لقب ںوس روپ هتسایرپ ندتسابرب یشن ا نازادنا

 ابر تس وکه محن کودیاراو ورکس را دقم هن هدراصح بودیا عالنسهرکح وایدرولوا نیم ۰

 فاعضا هکله دابز ندردق كدافکی سنج هسرا هوم هز یعسو كنس هعلق دا دغب ى ۱

 ۱ ۷ 9 ۸ یا وا لکشم یب دشا دع لهمسرما تناسب لبو اج ییا ام

 هقسکرانیایوط لغانر رراپدراویدلوا ناب( لعشم لا رقهدار دهه کروبی د شما ۰

 ندلاب دری نان لز بو دیا نواشم یطعارزو لعیراپ كرودڈ هریک ا [ لس هبهعلق قود

 ۱ كجي د ل ناو هنرزوا هار سعرا قمر ن وسلوام اقا ایسا یریکیرر و وار

 راکب یلوطانا هک در دیک یاشم آر مراد دید نوشکی بر کیر بویمروکهلوقعمرا سام

lLبرو هر .تلحواراید رو نوط ناب ۳ یدنلوا نال هل شمار ی سابلا  
e نر 

 وکسعردقكي نوا هل نو دک هل شر دنع برع حاقو ا هلق

 كنحردب وشم هاو درب اس ا د دارم بو دا دارمت رج هگدرا ا :ظواحراپدلوا ها ور

 1 و زهر تعاس لوا ی دلا عنم بولا اشاپ قطبصم ر زو نک درا: نلاوحا

 هاکاک باغ شابلرق ب ول كنج زار بو راواشاددارمیدل وازمروک یز وکز وکن دز وب
 هد هس وکرب یدرایوط بولپرق شاسی یرتک |یدلپا رارف هبودروابزلبزو
 واردروس كد هقدنخراتسابل زقهحدرا لڪ درک هر داعبواک یامز ماشخا یدل

 حابصراپدلکب , ك دەحابص هک لوا بوراوكد همثس اب قادنخ هداس شاپ طاح

 ۳ و لکنجوب یدروتک دا یدب ب ور دنوگ یا غا نیسح یسادنتک لا زو

 یساغا غا لوقو دیهشس یثواح یی" را ورک راید ایت اجیلیجر"



 ماما رق هحایص هکر داناو كىرادر غر یراتفرکیدشودمدآ رفاو وگالوارتس)

eنکر یو را شاملرق ج اقرب یمسرجمیدلت  

 جابص بولواراتفر کی کو لو تقم کب ویمالو لو بویر غواهنلوق شعر موا غا ں جحا ٹچ وک
 اک:بولکوراپا ی دیا لک ش مو مس یز كنزا اولد دروتک همطءارزویس ابلرقهدایز زندزو

 زکروح هام ک ار هنزومح وا هما هوم لر نامزرب ,مییوط وییهغلرارپ د كرا دروخو

 هرکصت دتم دخ ]ممکن یدر دیو کی زب هللا نوتلارگسو هرخذرا دقمر هیهعلق یرجشیدسک

 یزکلمشمرواط كزسبولوالیلوزغوانیدلا جات یوطلدادضیدلادعو یرکنوچ
 یدلقس نوت الوطنزو !نانطز هزعرالنا بوپ رفوا هر رداع قدر دلاف تآ بون اصندهعلق +

 رد هجم ناکرزابرار د حوصعمدج همش دلوپیرلواهج یدپاراو لقوا ناخ مساق م دنل ر انب
 یدرو هسرساشا دجا لحوکیرورم مطعار زوڭ دا دق عامه رغوا هاش ع یشابیب وطم

 ماتی دنلوا لنقیزاس بوای دوکه نس هعلق منعا ماما هل الزق هجولتفابق شب ت ترود

 هنس اعلق لضو«یرادروخرب لعپراشهروووق بوسک یا رکم یدک وہط ل غوا نا
 دا دغب بولیروق هن( 2 رض هنس هعلق متع مامآ ملغ وا هبا ضم هب هجا دقزراپ نا دزهعاق
 فا کیا كنا بع سابغهاشواتساب طفاحرا درس لوا كنج ی در و اسکی سهاتس

 نق داوار ها بسط یرایال [رضفاور بورواپزوت ندنفرط ییوص هلاید نکی ی مطعا مامااتسابا
 مش هپ اب ظفاح بولپزدهنتماب قدنخ یه داس راپ الثا بولوارضاهروصنمرکسه ۰
 ا ,یدږو ها اب یدغاک نالوالنلا بولکش ابلزق هداسرپ ندنفرط هاش نکرواکب ولو

 یوگا ید یه یک هه را یسیات |نال والت هکیدلپا ارم ا بونق وخ:

 باوجاکا ی کبر اکبر بو هاکندولآبضغاشماب كج دیا ضاتعاو دردلکد لح دیر ج ٢
 ندنف رس هاسید ودق ی تاک یر هدأ وا كرد هتمسهآهتسه او دززلاف ندزملاع ۳ تلا

 هردرصن لنح هک لوس ان اوج كنم درک 17 : هداس .یدیآتوقوتدالجن راه هبهدایب ن 6.

 ' فص فصراب :الابونلاح هناخرتهمیدنلحالس بواک هغان وایدیدمرر دوکه اکرم

 هب؛خرح نولمتسوق هیاثساب لا عام ااشماب ولید روط مر زوا نونا بوق ىح هرشطنادق ین

 نسر رجوملاو نامرفلهناب عاص كرانارلب ردروط هنکوئرچک مطعارزوی كنلوا شبمع)

 لا ناو دیر انا نا ادن ر اک ساوه لوصواتاب دارو
 یدشودهلوص هطر ؟سع یلوطاتاو هایس هنل وق خاص كرادرس یرکسع بلحولیا مور

 نسو راو ق یآهطابوط حافرب ادهکنیسحرای لو هل وا هلغلاتوربک رارداحاروآ

 ۲۲۰ ا بوملوا ك نجر دق لوا نوک لوا راب دشللا هد هشرح زار یدروط"

 لید و شان چار را دنود بور وط كد هماشخارکسعالفر طور ار طور یدنکی دلکح هو رک

 زو جاور اغارکیواغا چو هرصرهرکصت دو کلی هرز یوطو بار غ تد 1

 زونلوا ببعت یا ارغ ناب حواورابنوقهنذیس معا ماما بویکتعلخ بولکه ران یل مدا

 تور, دلاو هنگ < کد د ورا وب قوبیداتآمف تبا كنز رط هغردقی ناک ی رای كنج

 ۱ هاو ضرب کر ندرلکآ دید یراکروکوراشموقیراکاد لاغزام"



ِ 

 . _ یشابلزق نوکر م داناو واب دیدرد نز وا كگ ی دبوط كوس ند هر ضر وزا مرو تک ۸
 زا ا:لزقركمىدلكەتساېدر طك د ماشا دز رافصبوقيچرابال ايد یدلک

 یول ناک ن د هر صب تونل وا نییعن هنیرزوا ب وطاثساپ دارم یستړ اراشا ناکم لیدی
 قدنخ یند رای وطرما اب کن دنور طط تاودوابدوق هنکو هن ا نبجوراپد وک هیذقب یر

 بونلوا نواشمار زیدلو ارسدم قم ا نور وتکسد رتم نکل یدنلوا معو هنراتس ا

 درول دیک دلاقمدآ هدارما ك رکرکشعر کی كسر دب یک : تم یزانب
 ور ذوکرکسع هفار لای دیشاکەنس راک هلادد فاو رها رهاسن وح طشس Ll اسا برگ

 اکو هرخذ ناکندنراوص تارفو حد بوروسقآاو محو یدراد دالغواتآنالس ۳ u ةالئوا

 کا تکا بو دیااضتفا یدا دتما كرم رصاع ناز ید بشع | نکرا دن كلم تاک
 ابر یا یدیشل اهدای لتروداب یرا هددکو سما اصهغالنوا ناتو رطاعو تآ

  شعبو نکد یخدرانایدیا شوقبل تارشکیا رر لن رارداجراهنسک ن عت مو بصأتم

 شابلزق هراکد ناک ن دلص وم هکږ داک ر بخ نوکرب یدیا رب ك اساحو سخ نشنل وچ
 ونود یلک کر ا سهاک ا تراسخوامغر ین هرب ذو تراع هد هعرتس قآ بولو ا یل وت سم

 یدر.دیوک دا شاپ لب دوان راندنعاسا وک اشماب طفاح راشم راو هرات رو

 ۰ یاماموراطق لب بولزولکد كنج بولوا قلم هنیرکسعشاسملزق نکردیکروبزه
 ۵ یرکد ك ماعا زو یدننارارف یرغوط هل صو مهلا یراکنم دخوازا كرکو حاف رو دنک بول |
 ` ییهلج دو قیدل آ یناملزق یخ د یرانا نکرد که کمو تکه رخ ذ ندنکلتفج و دنکیراطقزوفط
 یرلکدلامفییربانذ نانلوپ دوجوم بو صاب ین هلکسا مانجو لف لنرزوا یو صدارم بوک
 ۳ لايعني هقاد :هزوا ی دجا تلحوکهطسااغا ءم داع ندیااغاوںنک اتساب ب ظنا لکد لکی رخ

 "غا نرم [یدنلوا نامرفهطفاحم بس لوا هیاتس اپ بوقعب نالوا نابى رب وکویدنی
 فال یدا دغبنبهکبشمزای یدروتک همان بوک نوه فسا ادرس تارا
  مزسوریکهسزمرورک امردپاجر اغوا بور دوکه مانو یی هنیاترضح اش دارم نلا نوبل
 | لازا ذاوج یخ داتساپ طفاعزس هبموکه نتجز لا دج و كنج رس عالی نجقزر هوا ماست

 ۱ تجاح هکمردنوکهماد هفرطلوارد هدزب اوج كرنا بول وا ینلطملمکو كهاننلاع ا

 لع ماما هاش دو امرف كه ات داززمکج لا نددا لقب 0 لوقو ردق 1

 رب داناویداب|لاسرا بوز اب وید )هلی ترا زی ین E س نوراو ید 2 شاکهنترابز

 هکیدلپاقزوت وب یرارداج هل قیرطوب یمن او نوکلوا یدرازوقیرسج بوقیجراکزور مع
 ورخ تو ای درب |یخد یدلاف بوئابقهنارداجس کردی دوام نوک یزوکزوکز كوكا 7

 ' راکزور هنراپ دشوار کسع هغملغب بوک> یرایک نالوا نفر ط یکیایدراو هیرزوارسحاغآ
 بوذا ی رغوطهدادغب بونلولن ر زولاتساب نوقعیهل انا هرسخ بوار را یکحوا بوقبح

 هل>وکه رکصراپدکچناکومرق اد ارور ر رقا طرا ولیت هپو یل خرو نک دک
 . هراخ ذهیو عا ب ولکش ابل زق هنس هعاقراتسوق مدانناوب ینا ك نحر اب دالغ ابیرسح

 چوک چ درآراشیکر ابارغ نکی د نوسنپا هطفاحرابارخ ی دات ای واک بخ در دقج هیوق

 دا 9



 شابلزق ندفرطرب نکب انزوا فکر وردزوک کن نوا نسجوسکبراب اهرقورجا

 هل اراپ الا بو , وقلنزواودروآ یس دفتکاتسا طفام ریدر وب ندر حوا بوی روهطیر

 بولبروق ناب اس هشرزوا هاشوابدروط بولواهدامان دور طم یبا زا مز هل واه شش

EEهکر. دراب دتورکی دی شفروک ی  

 اتساب رج یجروکو سکی راکب ییا مور بو دیا م وجه هنراب لا رشاب لزق بوک هب هت هاش اپ نسج

 ورەک ا یبا یرک شعر سخر س بولت ار راو انراب جا ابزار ب ردا ید

 هم ااتسار : ظفاح یس ا یدک هسرداحسم ؟ر ه بوروط كد همش خاراال ار, دنکبوایکح

 یدلوا دین ا هد بول کرولک ندنترابز مطعا ماما ك بنا هد نایب لو

 یسقابی دل ی زنک | بولوا كنج رج بوقیچ شال نسب ما : ینطصم نوفکو

 یسیبت هم هارو یا قند هدانایدارافههملق

 یغا طت ندهن اعهمح هلا یادکوفال زارب هلد مر 3 ید اور بورکو ناو مراقي راف اف

 بوزافزارب ول وبق قلک ارق بوق هقدنخ بوراقبح ندسبزنمیران ابکسو بوروتک
 ۱ هکم رکو یا بور وابض شتا لمس هک کدر و شت آب وب رس هنیزوب دو هیومق ها هک

 یدلکچ هیو رکی سق ابرایدرشود بورواراثس اب از3 ین ابکس ر دقزوب نںتاںن ول نالوااہھم
 اتعاززو سو زتماتساب لع لغوا شاباس یستر | یخ دو ید لا نسم كکتهزاود

 را دقمر هلا یار كرا مضعد ی دتا نیه ب واک بوطر نکریپ هش بوق ندنرداح

 هفدنخودع راقحرامط هب. هعاق یرانوبن بولوای ںییک ددرس كارا ا

 ا بو و طراساملرق لع يق رابدامط هب هعلق یابد زن یک اب ہرا هک ب ورک

 هننایویهملاراشمرممب و زور یزان وا لف دنخایدلغس هعص وم لوا وفات

 السد زتماغاورسخ نوکر هوبخذاب هاش نرمآ رای دی e ووا یرکب نالوا

 نند انیدوف هنیرلکوا بوروخ لبحرکو کر ننلایرهکب 3 نکرر ولو لنرداح مع ءارزو

 ۲9 زا هحاتفرب مور اراد جای دغاکی ید یدنوق هنیرزوا قاس اس زتمر دراو دغاکر

 هراخذ یک اقرب ند قب هت وا یل اعت هللاءاتس نآ رس شع ا مالعا یرکء ها وخ

 هدرامدآ ندىکهکمر دن ود د یرارارغ + ! رهمهلد رم هاتسدغ دو شید دمدارم 4 قدوق ١

 ندرلب :وطرمل اب ناک ن دتلو در د هښراک طبری در ور خو دواس# ؟نوفا ك دم هشنببولک

 نکر دیک هغاتسایک ترود حوا هدادفب هک ی دنابقابمبولارو دلوط بوطیب 1

 كمال دنلوا لأوسراددروتکە باساب ؛ یدراو م دآردرودر جوا انچا بولیتوط یسکیا

 بوجاق لواراب دتوط یز نکر دیک ی دلکهمان توعد نده اثم هیاضر مامایس هجاوخ
 ردق ز ویشب كس ندنفرط هاش هرک صن دن وکییا یدنلو انامرفلنف گل * دیدّنک 1

 ۳ هفعوق هربخذ هدادغب ندهش هتوا هل ا یک جواو هربخذلنرایکر رت شامل ۱
 فح رک

 ۳ یراق راجاغا امرخ بوملاق هربخذ خد هد هرجا اما یدپاراو طق هد مرشط
 راب ا اشسا ن نس نفر طور ی دیش ا نابرع یک یراکر د نرس بوم موق

 هات دارم بوکو رق لبا ر فنر دق یللاز یدیا تیک هکر مان نالفوا رو

۳۹ 



PF. د زار بولوا كاج مخ یدی ای امر هل واراد دوف هر خ ذرا دق مړو ارات الز 5 هس را 

 یدکی د رو وک شاملرف یسا الع امبویل امغی یبرادقمرب لر م هربخذ یدشسود

 7 شامل زق هکندلوا میاره لنرخاوا لنابعشماساپ | ست رس E تلا ثلرح

 را حامصینوک با نوا كناضمرردراشمو ورارق هل وجوب هاب ۱ انپولک از دو

 :تلاوارضاح یدر و رتاملرقزاو لدنفرط برغو ندنفرط قرش لبر کس ها كدا تو
 نسحبوروط هانشادیرب وکهلا بوط ش تروداتساب توقعد بودپا ادیراتسوامود

 .i ش ابرق مدقم ندرم رای ,حابص لث نعت هی ا وکواتساف

EEG enو ور ار  

 ی را شد تاق ردن ات اقلنر زواق دنخرکسع هدام یدقح هرشط ندر واط
 رابروزد امان و و یسول دراغاطو دج مور یدروطرادعاس لغاصوءاس لاوص
 راکت یدمشماا مرا او راس ورایدر وڌ ی الا وقح ها وات ا را دقم دزو

 1 السهداس,نایز.دنزوایراددب و اربط قدمخ تیام یدیا ردکمیل اح كراكو

 نوط نالنآندنجرب مع رایدروط ب ور و هقرا هرانا ولاه رشط یدیارفاو رکسه

 کب بو هشالازار هدهخرچیدرک ؟ود ال !هرنشط بوک ندزرزوا نکیآ العب قاسم

 ش !مارقندومق ةقآ و وا ی ۶ ںلروطهجلوا سرق ةن امز هلدوای نوا رنج ندقرط

 ا هاتف یول وا لامع) مشرق هر | ن ایج هفولع ل ونصو غاص رای درتسوکی الا ب وبه

 ۰ نادضفا ور ناروا كنج کم ید اواوط هلن ان ان نا هساکنوتلا لا بور وق بس 2

 درو ادا ن ومر وحر E اا ینامتلقرا دمانز ورش تم

 بورق امو راو دنک ایریا هت سکس ن رک سعوا اار هلب وار دیا تیب نزواكلوا
 را هنلوا لتف هلتس امس هر دیا تع>ارم لنز یر ن دتر وص ییاود یسعنقرههلوا دوا

 یخ هڪقح دن الود هنرللا عاصای ر اره هلد یما هاش بودلا لومق ی دعءرلتحم دیو

 حاصندنآ هی اق یرلل اج ںاکنا هائزاقدالو لنز هسر ںیارارفرک اکو اد دن اش بوق اب

 وات دلوا امهم هل اتق بودیا فیس لس ناحالم دیدانصبولمحا تاب ار نولمکو دراسوک
 یرلوادقم |ناوهنراززوا نسراربا ندق دنخ وزعرو نواس اب طفاعازرع ضعب لة طورپ

 یز هلا لآ ابل رة كرو ط م دق تباث هدزکیرپ رس راب ات اب ظفاح لقدروا فالو د ]هری دار

 مارقاورابا رلثوب ید دزرو زدشکود هسرواک هزعرزو ارس رم هروب E هرا رخ

 نمره ید تقوا سایه قدنخراپدوتوكرۋا رخ لر
 هلتاوصت وز ن طع ماماش ءاملرف لق داقبح ها دم ما یدتکهب ورک

 هنرزانمو درام بوزتسوک تان ندرب حوا یا ن رکف قمقص هغ ایوب هنن اش

 مهلا نویس قراووقوتح ق دانو اګر اظ ا لبرضو برح مر بولت وص لا

 نمشدیوفضاسآ ر ا نارابولک نز واوناز یر یدنلتساب هب ار" مق و بالصا
 ات رلتسابهک ع اراوبل ازا درر حوف وو ی دا مدیا دعارا لک ری: ناراوسورابك رم هښرزوا

 ى
IG 



 سج اضحصراتا هم ندننفرط هددکرعم نادبم بولوا لعتشمهک دنکبرحشت ی

 نسولط هیوام سک ضفاور ب ودیا مات نغلراک ح قراک هلبح هاش هداماو یارک

 یسادص یدح اف شابلرق هلک؟یرغوط هی وركب ولیز ول يافا هاکأن بو یا

 لغم وا لد هداسور ووتم (تایدارمهس وک نالوا هدام دقم هل رکسعرکب در اید یدقیچ

 هنعابآ بولوا اشیا ظایدرکس هجنرابقع كد هيهپدربوتنەنوا ناد

 ود رردپ موج بو :ود لیم الم یںہش رانو سرو دود یراب وطز ین گللوارضاحهو

 فک ان ندیاهعراسمنزوا ت وم بوگاولوط ندنلاهاس حلوا یکی کردا همش
 تسمردق كبب شب تر ودابمه هرانا بودل رغوط ناسنع ةعفد شابلزق ینج
 یرهخ قر هرغآمید تیالو هأتسداب ا هللا سدوم یادصو ملة لاد هر هلس ید یضفار

 یراث [بودعودیرازو هساوا شتر زا زکهردکلوثمواب دی روپ ند هلجرب یکی سیروس
 ندانسو فرسو نکن و بوط تبسم رس لیعالمیدرولوا ینطنمودوبان لانتلا غار

 ی هفمدندسر وانتساصهيابردب دن دسر واکد نا رازکر کت ايز تبب بوممروج زويا

 طوللا قوف رایدارغوا هنیرکسع رکیراب.د هات دارم ندرکس هک رک بقع | دتبانزوا
 بولوا قرفتم یرکسعرکدراید بول وا نکم قعایط نکلوایدتب | ماقا هی هلتاقمو مادا
 یرکسعساومس یکی سوروس زانخ, ندا یدک نداق یدنولهلج كلاشاب دارم
 ندنایدلوا نہ اغا دجا یسا دعا ك ناشاپ بوی غابط خدرانا یوارعوا ةشرزوا

 اوت یار یراص لنراق دلوا برطنضم بورك هنرب بولک هنززوایلوق هایش
 نداد عاکارا ا قل هناملد هللا نانس م می " نورک نابط لاین هنادرم کل

 بوی ر یراضفاور نمود علنرارا ا لاصدتسأ یرارزنخ لوااماوایدرو ِ

 هنب رل رک سمو رک هل یضفار یار بولآ |بوکچ هل ج اغار :یللاکنجروج لنلکنس ناکوح

 یارو نادیمیږی رار دیا ما دفا هکنچوراپ ر هبال
 یراکولپ یاسر خا بو ی دیب تبوعص كنج ندنرامو جه هلوجو وب رای دار نس هت ال
 نالوا نق دن لکں اکو د یرغوط هق دنخ بولیزون طواخ هللا شاملرق ورکه نزار و ید 1

 یحی دلسکا هاق رب ااا رق ح اقر وراپ دردن ود بوتوط هشاضو هقوا یر اتوب هدابس ل
 چاه بوش ودەنقدنخ كر ابرصب نرخ لڅ مور ندنرلشنأد هروز كنس هغ ;lk را لاس

 و ٹفکض عب قلعتم هت آرج لاند یساغایرچ هلدا ر مورروپ زم عا بانس مود رکم رار ولوا

 ی رک ق قاراجات هعف دوب نج نا مالک رب زما نعط ضعب هباغاورسخ دمو ربولواوک

 هر دن التنشوب نسرین وعد ڪارا بوډا موجه ر اب رک: هاقدلوا یام هنقدنخ

 ار دیاافتک | ملکبسک ينراقاباهله رازتساللنابویدردیلکد لب وا ندقج ام
 هرکصن لو و دقار ت اشسا قرعت جد هنیراکولو ی دی ابتلقتنح راک ان لوا

 تیرههکی لوزان راک دریو بار طضاو قرفت بویلشاب هک | قسیخد نفوفصیرولب

 هرادرم لتمننوربصماقم هژتتس یدقخوسراتماب لتا مالسارادرس هلوا مقاو یک

 رادق اج جار نما بوملاق هتسکیرکسع اانلیرادرسلصااو یدروط
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 نگراکزوررب بولاق یسافایرچکبو ها راع و ط را دقمرب یواب و ط ننکواو یزانلغوآ

 [غاورسخ بولوانیعم همالسا رکشل نل اعلا ير ید شل وا نا هنجمزوت هلغلوا نوک
 ر دول نوکه ن نرخ یخد راسا دلو یدیاراوهی ررح رانا نورشاعهنس هفب ائ رعب

 سردی عرلزس تربغ نوچ ر داق هز هفمروطوشس یق هرس شابلرق کسا موجه هژادرم

 ورک لنچ ارابغ كرادرس نابلرقر سل یدردیا صیرحت هناشو برح یرانزاف ود
 هتک نودهو که کم اروصت هلمح نتم ره ةعف د ته ابسو بوملوا یربخ ندنفب لا

leیدیراشملکح ورک بوسود هنمهو یدتا غوجرامزپنم هر هک  

 رادرس هلج لګ رو کصرروط هنجمازوت یرارا درسو یرافاینس رکشل ناشر ندور

 یوطانالقرلوا قرفنم یرکشلر کرا د تأاا نا ديما دی وای درو لغ لوا مج هشرزوآ

 هن راکولر هایس رایضفار بون الپ وط بولوا مذج هن هلی اتماب سابلا یرکشل یتلبا

 اا سابلا هک دنا تعحر ورک شفاور یدیاراشلا نیانق تلبضفاور لنراق دوص

 لو ناف یرهبورکشاز اشوهانس نالوا مجرا اركز هننابزادرس و قدنراکوا هلرکسع
 جاق یرابقر بویلغاب یتشلبو نیت یو هیانر وا ییعالمعاق لاد

 نوملاق هنسک ندلهتلقزویشب كيب لوا رای دید ش اباس نعفدو تسود هکراپدکح
 ندزرابحورفرا دمان ك هاش هکیراغوو شابرابداکود مرامد * صرع هلا نازاغ رشوش

 هفرطره هل هن الب مادا بونقاط جوغروص یکیا هنتمابیدپاثیبع لتفابق رار
 اا تولا نوز خل وا هرخالاد یدرکح جلف تودیا لج

 کوا یدرآلقدلاق تیماان لملکیرصمو لملق ینلسبویلاق تفاط هیو کر د لانسخرو

 ۳ بودالرو نیا isl یغس نا ب ولس یغیدلوا لاح صال وتلف هلن رکشل

 ینغیت یدرارآ هجرفر هکیسا رارف ورک بوشوق تآاک وب کی لوا یک هلو د بلک دنک

 ود هب ه زتسد بولدک یزو, یدبافبس یدیه رب ؛ بولا ی سوشا یرچکیو

 ردع یوا دیری ؛رخآب و دیا ماتهارکشلهغمقس

 نفح هانلی دنم بولو وا و اتم ندنسسسا ككل جزل وا تبوروکرا كنف ج

 نام نكسو یدلوا نوکترس هنمز یروثما ندنسلین تآ هل هل تا 2
 ایدترکس رابزاغ لق داوا ن اطلف کای یز نوخو نایط هداربغ 'هصرء یک ۱

 نوسروناچهبا با ذعو هنگ هک م سکی تاب بورغامیساغا یرچکب هل زنا

 ناج بوثل هیدرفأو یک كلانجز كوخ تک هتشکر لوا رایشارمس نامزو درد

 ادعام ندزوراپدلر ون زادرس روبضح بوسک ی ثم برابر لب قدلاف قمر نادنشرخ

 ت *هتشکیالق بولبت روق اسرهن یرفت شم قرق ة قعا كولن را دجگزوم شب ثلس لوا

 7 a eT زاغ یوا رو سورمکی ناهلرقرکشل لک کن دقیسرانأراپ دل 3

 نعتسم لبا ما دقا لزازت یرکسع مالسا هل اضقزاد دکو د هنرزوا ك ھا دم ەر ورک

 ويندو لع دن هل ارب یدقتاش كرادرسبودیار یاب تبانع نکیاواشاوا مارا

 هنلا یدتیا یلکی نابط لوم الاقوفاشاب طنفاعهدکرعموب یدنلواراث نخارا دقم

. 

 قوا



 یی ۳ تمکحو یونان ل اسعبولا یاب قوا

 لکنجویدر ر ولوالکشم تر لاحالاویرم زتسوک هنجشدنمآر ما ك r اورت

 SSE e 0 سفن نوچ یقندنیفرط
 شات ۳ 5 ردتبسم وردک ف اوك ابا عللاوشسهامدادفُ نار شرس دا ما ماراپ بم

 پارا ك تا تان تب ۳ هس :رزوآ یر وکه د یسوممأمآ بوک لجدیرکسه

 ددقزویشبكيببونل نایاشاب بوقعر یسکیرلکب لصومیدنلوالتق نالغوا تارفاو

 کاب درب وهربخذهیو رخ ا ۱ لدار تاق ساغلا ام لع ین امز هوا بواکهنس هعلقراشیوق شاملو ره

 وب رای دتکن ق دلو مانراپ رلاق ورمک ن دل ةراثا بوماوا دیق نکا ذر وانو ند راتګ
 هنسیگبرکب لب ورم کم هاش ریو ار هرکسع عضو
 هلن وسر ندارم ند هماز لک لکه رزو یدرونکهمانمزادرسو وب ره بواک یطارندهاتس
 وبورک هپ را هکرتسا م دارابتخا نخ زسه ت ینذد یل | یدتیا باطخ هم یع ا

 یدیدهلبروکتعاصم قلعتم هحاص هلک مالک خیلبت هنیف رطب ولک بود يڪ
 مطعارز وک لند ردقوب درض هلکل ردن وڪ مدآ هليا یار كن هلج بونلوا نواشم

 یلح مهاربایل درردآ یساتانءزالمرادعاس ندهابسو شواح ینطصمیشواح مالص

 ا اف هرکصن د نوک اتر راپ دلوا دیقم هنکنج هعاق ورکو ی دار دن وک بونلوارابتدلا
# i 

 لر داح لنس وشرق قات وا ید ړو رخ و دروږلک یا رهتعم رب مان ناح هتخو ب واک مدآ
 یدلیو هباسا یاغوی رب بودی تاف وشاب ینطصمی کدو اب بلد نوکلوااب درو

 بولکاخ هتخوت هليا یش وای ءالس یسنرایدملوا تیافع هی ایا روژیرم و

 هغ ابا ناکرابوقخربزو هرکصخدتعاتسس یکبار بول واناویدهرکصندزوک ییا

 م رکص دکرلذ دیزتپ دلکشوخ یدیوا لا بولک ی خا لقدروت ادای دلمالس بوقلاو
 ژرشلر وسهرکص هللاءاشنا نس رفاسمنوک و ید مطعارزویدرب ویس همانكهاس

 باک همان رزویدلک یا پولوا ناو دورکه رکصندنوکیبا ید روتز اجا ید
 یدادعد نر دنشدابهکمش 0 ر دما ید رای دلوادابرباب اعر هکشمزاب یدرب وهننلا

 یلاوح هل جومرپ ودلغو ایدادقبهکز ریل ندزجشادنرقءاشداپ مدلآ ندنلایلالج
 ۳ "| لنک یزبسهاتس بون ود مظعا رز ور ن تال یک وبودیا شرامس هر هتخ ول"

 هل وا یخ داسا یدب د مدلک هحاص مکان هنیف رط هاو رخ طلا ناک ں دردن ك زوم :

 یدلکهشرابز لع ماما هاتسهکراپ درود نامر ف ی راترضح هاش د اب هز اب حص ندزوب هت 1

Eنانلاکرولوا لاا نامنرو | طص نس 6 تراز ی فص جش بوراو بولوا ملیکو ی دنس  
 رستا e اک لیک ار هعلق ن هللا وهکیدب دون زم ەر و هبوربک یزات الو

 شان قو اب ر هنلضوا ید بو ردنوک همان ههاتسدا هاش گل دمک كراو

 روڈ اتا : مر یدنیااتسا ذا دردشلک هلو علم اجر ندای را ۱

 8 هر = ؟هحااز رک ویب ندراهاشدان لج ریا شدا هلق یی را هت لمو هم

 يران وامه لوبقم ثاسر دیاهیرد دز یزوس 2 زیهاس دایر داطخ ك دز كوي جام

rrr 
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د كچ دەلو س هيا او كز وش یوخزبردلگهزوس ك زو ككنسزواوا ۳ ۳۹
 نالوارضاسناو 

 ۱ هود نالف لی زن تار ندهلقورد نزن فکم دام بودی ی دا

ئا هسیاراو تساجصهب كاب وس نو امه نا وب د نب رازنسب دا یتفار هدر نیکی
 كر وکی 

م دلؤا لیکوهکمرب و هعلقو کد یکرایط ار اس نب هکیدرب و یاوج هنخو رایدپد
 

اک هنب هسرواک با وج هنر دنوک ربح هاشم نیرا_نوکو
 . ژووشلپوس هلکز س نوک 

| عوجو طخ بوقلهداسیپ هسبارکسه بولبغاط ناو« و و
 هب مرش اتو هيدر 

 ناو دورڪ یدرونک هپ ده هویم رفاو بولک یسیمدا كن ایرباشلوا یلوتسم

هقاب بودی مالک عه مطعارزو بواکه رو یلیوناکراو نانیماب ولوا
 . "ەتو 

او هوس هسداراو كز وسرب 2 دلکش وخ ناخ
 ردیتغارفن د دادغب زهلل از ومس شو ال

 هسا ناس>اهثسادرفرب شا دنرق و زهاظتداعم بحابص ی دنیا ىلا ثاصوز و اکد

ضوء یب ی دش ارزو یرمرو ضو عر انس هلام
 سرر و یدادغد ز یدننا ییا رونلا 

ب وهزی دنیارزورسررو ضوء هن ەز
 یدنکحر دمزبدا دغی گارک ثلسر

 نوچازول ام

زس زمرو هنلامایندیدادغبزس ینا ی هرو ضوءەق
 اسد هز زس | هړو هزم آرب 

 شاك هنتساطره كنا یدن ارزو كرو نغآ ار وط لع ماما لدباااب 4 ار لای

للزرتصا نوع ا یدادغد ید یدیدردآ دق
 رارکدرا وا تععاضم ی دیا یدپد ی

ولف و رزاوحو هلحو لع ماما لللاسو یدادغب هر
 لصادل ین شلکسا هح

 كعدزسرولس رس ىس بردوب یتحهلوا كرو ۱
 . لوک یدشآریزو

 مروکهطلا کیا یقو هلهزلوا یهاروکسع مسلوا یفار نکی اما
 ےزوالعب را دلغاط وب د

 كد ۍمل ابا اعویپدهلن هب ىلا رتسرپد هن بودی توعد یاکرا راسو یاس

ا هما مام راو رنعمقلرپ ردر دکمیلاحا رکسم ینداغا
 مابت كدي لعو وب د هلون هب ىل

 وای دید هلوا هسرولواهجنهرکصزراقلاخ نزوا لاوتموب الو شوخ هسیارونل با گن

 سر بو ود

 بوایا

 دورك لپ يندر ا ها یخاابیلص و
 دمشر زو بونلوا توعد هوپ

 ۷ ماماهزسزپ ی

  یللوجاک از هو رانا ردراویلتفجو یکلم كاسکرمره ان ثاسریو ی ەق هوا ےن له

 سکرهی دّنلیسیاد كانون و رک
 قلهات بوی مح هشرلرب

 ا وس ر ویقح

و 9 ر نامەتخو كعر
بحاصی ارشودزوسهزاکس ی

 نا لصرک ۱ ثداعس 

نسگ الصا هسرولرر ول و لوا
 ك ساز زمصاب ایا نانا ف زم نیا لغد هنئلم ه

Eام لوا ی دما یت داشساب زای دردزر یا 
 تاج شایوس بورغاپ ییابحاص ك

 تی
۳ E. 

یدادفپ الکں لکی واپ ینطبعم نودلز ارا هماندوع ید
 ناچ ندور نکلزردلاشوپ 

 هزورئسم ۱

۳ 



 نولبقرف اراک یدایآردق هغ | ثلثم یل هثسوک وا لنفا ار طا لنخات وااتسایح ام یسنرپ ۷ مم و... یدنک هنیرداپ بوقل ات یوروا یالودنضشیر وبرد هيل وا یلانحا ررضرپ هزبرکس
 بودی ا دنا شلب ایرفاو ةلاتروا ینازاب فرح لوس ریل ره
 لوکشک واولحو ناندکل ماع ن دلاءا م نالوا یسادنفمكتسابلرق هرمزراید اه
 .لاعا هک ناعن# ه هنتفورش ما هل وقمو بودپارکذ نصاوخرا رد نت دک ی ورح نابل و اعدرتس هدر اناناس ر ر قلعتم هفو حصاوخرد| ۳ ا
 هنتقو هقباضمردرتعهیشفافبل اتو روآ مان یخ نی دلاءاچ رورمكننیپ ماعاردشعا جرد
 ودراشعا لعن و اداس ما هننهچ ما طظفایادرس هلو تندن ها ۲ یخ د نانهتخوت ابلاغ لر دیا تاداسف ەچ هلا ین اطشلاعانالبزابننسهلاسر كروزم
 نال وک ام هدودروا بوک هتکرح لوق حابص یمن ریارکسعیولغ یلاعت هللا نیس ۲

 هنس علق مطعا مامابو اا د نیس قفتمهطا شابل رق نس بولقنی خم اب اتوا | ولر دلک هنغاتوارزو بو دا لغوي دزروروتو ارپ هج یدلاق ثم ا تا قورسن نریم
 را دلع عد نونساوا معا ارزو لوازروروتکهنغاتوااتساپدا رم بور دلاق ینیرتس لع یو ۱ كناشاب دا رمی دز ردیااتساع هل واتسامل اریانا 9 ج عینک وا عانوا بود وک سا ۱

 ردکهاتسداب قاتاوب رولی لا ل وزعم مکی ړز و یریغ ندهاسداب بوشیاباغا ناجع
 هی هن هد و ه رش طول د رواکهغان وا وزدسنا منکر زوزمقل اف ندنود فیس لع هلو
 ىر رايدر وود بول اچ ىل | لب اق كنەكح بوشار لنسارااغوغ بوروتک
 سبحان وپهد زم هسک ا یرکشع هاتسردبلبکو هاتسدان ریرادرس یشکورامدآبولک ۱ ورابار ارروزرایتخا شعب نکر دیک همطعا ماما مطعارزوزایدروتکه یر داچیدنک لقعیا
 هوبخذ ندفا ارطا گودیادابرفیس هج هعفدوب وان دز ما تغارف نددآ دغب ند هلوا ۱ زر یف لاک د یدردنزکد ارمواتسا ںلوپ ہرانوباٹساپ بور دنیا ندا یاتاپیولپروقغانوآ رای در زود نرل بودی منم یورو درړو باوج میک قو شاب هسردب موجه نمش درونلوا
 یک ر وکك را دتر یدلاق لاج هغمر وطلع نمیدلوا مطقنمدا دما یدلسک, یرلل و 7

 . مرکمت روز سوال تلرابصساندسواج ینطصمهناهتشون شاپ طفاعیدیآ اش الت هتسیرغآ نیا دیک كانال بولروةیژنلسزتمخ دیر » ید ریو بأ وجود مراقلاف فنا وک یا رب هلوت ن ونک ردلهام رمیطا ین داشساب رایدید
 .. گل یکلقعراتو سقم | یزس ناولپ هراتساملرق د او زر ولایدا دغبهسیاراورااق

 عمر وطب ول هری رب |رگسع هکنوج مغل هصقو رس ند ر کت کوج راد دلتا هک د ۱
 شوک دب تلاوت نولواررقم حوکلانس حوا ڭكنيوكت يعج دنار قی دملا یر ۲

 ك درواوا هج اس زتم ی رهکب یودپا توعد یسافای رجب ات اب ظفاح ل سیچ موب
 و دردراو زنش هصکویعابتا منعا رز ویددر دکل دخرما هسیا ید بولطا اویس ردقمتعاصمر بولینآ حابصی دلوا مات یدیوقتوراب هدارز ندهسیک زوی

 ندفرطوحابصهد هعج می نوک یز کسې داوارتننمیخد ک رنک وق ة سپام

۶ 



 ۱ اما بولاص رر هښرألا بوغارلنرب یک ب وقس نار داج ی کب وقج ندنا رداچرکسم م۹

 ولتاجافرود كروطرادقمر كد رخ ولاغانرقر طر زاٹسواجزکب !هکیکیرغوط همانا 1

 "یرانابکس اسا بوقبج ندسرتم ید یر: نالواراب درو طو رافت هیهعلةیراقآربپ

 تلف ویلا دز نزغوبق تور هسیکر کم دراو شتهتورب حابص یدیل هک

 | ولبح مل یدید ووبک بوزو یسومشكمغل بول شتاوشیا شمالوا رکج يس هیاط را

 هار ا 4نوزوپ یراوبدهجلق شتا میطءرب نامهیدلوا كالم اق انچا

 ̀ < پی دلمه کل دوزویدالواررض هیدعلق بویلبق روا دوبکدودو ید دوعص
 * امغی یبراخذوالبکراپذلوا هنر زوآ حوک بواک هغانوا راپدقح هلجبوغارب یسرتم

 هد راوداح بوطح ی 7 رداح.یراپپ وط واد دنا قا رحى ابسارغا كج 4ل ونک, بوو تیا

 ۷ همطعا مامارکسع هل وایرتیا لقت سما وط نالو

 :ندنلک اشاداتعمیالخ لیپ س طنش یزنکا كرکسع یدراو هغات وا بوقلاو ماشخا

 ن ناتتنرفا قا ئرنکاكراب ركب اسوصختبولوالبلع ندقنل اپ انچا ب ارتا دمة دمو

 .  واچ غطصهدکانقو سابع هاتم باوج راپ لاه لنسهعاق طعا مامابوابکود

 یر هماناکس نراب بودی تبامر نوزهاس یدلنامالعا ا ہقاویدرا او هسامعهاش

 ایا دهرادقمرب بور وهما همان بودرونکنوک نش تللاوشیمنر |یدپدروت وی هرو

 ن امرف هیلواررض رر اهنز هرکسع.ناقیح ندورجا ر داوبقم ص نانلوا هلاکم هللا
 هارو بو هنيا ید شواح یدل لاسرا ود راتو ساک وقمح نددادغر هکمداز

 8 همان ردراو قحهزاب ربغ لقدراو هنکواهاثسوابد ر دنود ول دزتساهأفس ندند را دقدلوا

 .ندیک یدتکی دل دنزودآدشبادرس ا وطصم هکر دید بویلنابو یا بو !درونک

 بو شوای در دنوکب ول, دهلوس کب دروکوب اراورجش ود ەزماثس 0 ثكمرو هعلقهر س0

 ' راوهزکب نلپاریص بولیکج تنجورپ ندازردقوبماطلس یهب بویلغا .نلفدشلو هر ززو

خدا ا یدپ ,د یکی دم لیاربص ید نوک اتر
 ید هسلاقاکب بو دیاهلاوح هر دقت 

 یز 7 ارڪس وید یدلوا ناس ااو ا نک ال عدرد هام هم

 1 قاکارقكنکوادا دغب بوک ولات نبقع كامواپیامصمیند ا ارداس

 هنتمس یسوبق مطعا مامارکسءیوکد عج لصوم بنا £ركسءەجو یدلپالو زتهنتبسویق

 . لت واعم هنتبس لصومیک دمضلیس قعاوا همیننودر دشنود همالسارکشل بوتوق
 لوبقانفنهرانبودیاق ارحل اةن ا راک دمنوتک هلغلواترورضەباو دورا ا تعزاسم

 بوبل ناب نیک كزاہوطرولابو رای دتیاا ںیہ ان واقل اةن اھل د مق نعم یاش ا شیما
 1 یرغآ یشقنهو نوزوا تیاغرروط تندرا قاتا هکی مط ناماس ناطاس هان شدم منصوب

 یشیاراو نوس هاشرب نانا لف د نیحراب ر دشا نف دی لآ یدیا بوطوبطن ییربرکد نوتلاردق

 1 | هداشا و ناحدمسدروکلتف ابا لقنهنآ عفصا بولوپ نو طروب رم هام هلکمرپ وربخو رکص

 | و » زوهلک اکرمخوب دیدتکو ایا بو دیاراغار اهل مدآج ۳ "نان دیس ۱

 اسم ایکس !بولیجوتیم موم نن منکر معا



 ١ م۴۴1 یتیکیز کی شاو سنو ین مکی کل مور راب ننک ۲۹9۳ ا

 ا بوقجراتمانلزق معا ماما تازو ب ید یناخهتخوترایدل اق ھپ ورک

 لماعم نسخ ت وکمنقرب لغو ىس هزاوا لص یودیا مدراب_هشراکوب ندنزو قوم.

 یتتو دروآ س tr اع ب و کیش اتکیب هز عاو در وار اساملزف یتسرابدزتسوک

 . مالسارسعراتم ابلزق شدی ابی رتتما هسیا هن ره مرلاموارشسو میب بوراو هام,
 ی (غتوق ساناا وع امو ط ( ند ضعد لنلع شنود بوربکهنیر دا

 عفز بودی اد رق و درا ر رانا نس هس رد مزورونکیحاصر ۹ ایدز كشر و

 داد ازهرزانا نم ننه هسرید نوسنوا تنسرکرکاکب یحاصرک |یدردپا مدرابهنلیمح و

 نادنینالصتبسا كنار روغ لوا دز تنمو فیعض ید لیفرط شمر دمکب وروتکوید

 ربش هام یدرلن وسر دن وک اخهنحوت لقد راو هغانوق یتکبا مطعا ریزورایدبانزوا نمأ

 هد یخ ذی زاما لر ای کک رک تشر ر ی ا
 ردراسالقوج تصرفیالار را تو ر٥ شبلزقا هفلاط هکنوج یدلپالاسرا بوش وو ۱

 هنیرقعت كامالسارکسعبودیاناج ود محو تسکتوپ در دتصرف هماقن ناب دبهاتس
 بو ی ءا رز و ه دزوملکیرابالآ نوش د ندوربکلل زنم یبخوا یدلپا باا

 راو اره کو یدتکیدنود توز و ناب راتساملزقرایدر وق یالارانانلوولت اى ىق و

 نیتدوریکندنسنکب راکب لپ مور یستریریدم هل رفط شا نون یادوصقمراپدلکی

 یدلروبب هیاتسا دارم یسارمالاریمارکدراید رطعار زو کد لک رخ ود ی ںیز وکی رایال ا
 تعاطا اع نادا رم هلک ول | شوابقع هارکسع لتا اس ادب ولقوریک هک دز دزوک

 ییا لزم ۳ ان بعص ل زنم لوایدر ووس رو بول ایرغوط هغانوقوراپ بوم 1

 یرایالآ | شابلرقیدیشلوا دم یرغوط هلوج پواپ زاب ندنر اک طس راب ی کی كدخرپ

 رابال آ یدتلنآمرف طرز ورایږن وق بوک یرابودروا ی دلکبور وس هم در ارکسع ۱ /

 هکنحي وک هندناع یر كق دنخ ایدز دبوط ناپیدب هنیراکء!بواروقنزوان وا ۱

 كمالسا رکسعب ودا كل ریکبقعهو رک هو رک هسا نابل زقرکشارایدتباترشابم
 یارما یدیراش ما تراسخ هراس هلا تراغو لتق ب ونو ص لا هنر انام سیو لاحهتسه
 : هد را دم د هدورهکن درکس عو ی دیار طنال ا عاج لدربثرعما منشا نسج ند هولا

 هليا فس لذب و هعفا دمو نر مش بوروکنغو دلو و قابا كتم املزق یدیازرواک
 هد هرانابو روک یر لنام شبك مالنسارکسء یکی دیا كنج هنادرم بو بیا هلی 2م هبادجا ۱

 ناب یطو بوح هتسد هبا تچجژرابکبس ن ازم یال ن ااو تو تور

 موع د یتدرکسعز [سراپ دتمریک هنجش دهد ات وبنو تال نالوا نکمو نرهکهل |یلاثما

 قرمو و هلمخأ دو تان نا ن اهزابرهکب نیما وا لاو تملراف دوخ هم كنت بودی

 لتف سوفن قوح ىق ندنهشدیولوا طانخ هبا س املرق نویمردجاژ وک هل ثكنکدو

 یز وبوولبز و نیع الم لق دات ائر فوط هنیالاشا لزق ید راپ وطندودروارای دشا
 هب سیب هل ام یراق دلوآ نوکر کید و حالس ییو نوب ز بو تامالسارکسع یدنود وربك



 کنج وبرلیدر دن ودزوب بوشود هناب ف وخ لگد روکش ابل رة نت وکو كنج نا زلف ۸
 تونلا لدو شاب رفآ ةلد راتسامل رقت و | تزو ایا ررضهبهنسک ن دمالصا ۳"

 ِ میش ندارزواشماب 1 دارمهسوکی سلکدر کی رکیرب داش اداری داوا حور یس هو

 نادر بودیاتکرح ندزودادتشما اماد هلغلوا یشکرسور وتم نکل یدیاهنمسک
 - نادرشیاضر هدر ومآ ی یدلوار ومأمنودپا نس لما یک لنس تكسب هنن

 یکید عا نام رف لاتشما ب ونلوا لییعترا دم د هیورمک ندرکش)هعف دوبی دز ا تقفاو
 توردنوکمدآ اساپ طفاحیس هایم را كند ةوژور نوغلوارکذم یاس هفاسعارح یخو

 نادرسمانوابویمیو نام ارس ندرورغ لاک ی دلوای دلی توعد هغاتوای و دنک

 رایوسکوادوواب دوپ بوشوا یزاغا !نانلورضاحیدلیارمااتس | طفامرادرس لقدراو

 هرب ذ ق ںلراو هنا زق ی دلو هبا غ اور مسخ ن دنر ایسا جومق یلاع هارد یتایارکدراید

 هجالواراش# اامغی نابرع یٹیا راورلکلک جافرب بو دیکو رب ارکسعهلب یماردراو

 هو رغ نوا دامکپ هبقور بولاف بویکود لنا ید قارغاو رابوطی رلکدروتک
 نواىکود هدرالو ندقلحا یژنکا لرکسعیدیازلوب هبیرولفزوب هبرا گان تسرو مولا.

 نکدد هدرخ یک هناتسکوزاه سن>ر لو بويل زاغو نراوکرابنوغروط بولا

 تالوکامنوگ یرکب نشزوا یمکی بال وراحاننکیاک دلوک امیراشیز تبالنجاخآ
 تفشم ی دکج هلو وب كمال سارکس یار ونک اوص پۈ هنس ن ںنہسق

 تلامامو هلخهبجو راد وط هل هرکصن د هرصاع یاز وةطظ ییا دنس هوا لگراترب

 ۱ نوک هداس .یبوصنو ۳ هلدراکوص ها هثسودرکسع نیژو نادر بولاق بولمک ود

 ی کسغ اا و یرلناردقن مطءارزو لک لک هیت وخ رب یرلک بید وص بر

 تب :واک روخذو نوبت ندفارطا یی ولیروتوا نو ردنراک وص ی دنیا نییعت کمر وک

 لداس رخ لک ران رلوا لصاو هلصوم بولمچ وک ن دنا یدجا نیزوکر | دقمرب رک سف 1

 وبل ناپ یسهفئاطلوق ینیسحهرم یسساب مزالمهایس بوابرو بجاوم هلوق

 نانا نسحسکرع بورو نا لصوم هباغارکیهرق ناکه دا دما ند هرصب مطارزو
 مخ هنیمرالم نزد حس پوچ وکم رکبراب دو ی دنیا نییعتهنسهطفاحت لصوم
 نالوا یصن مكناو هاب دج یر وکی لایا ماش بواوا تزابل هرکس« هدرک رادو ی درو
 | لاسرا هنږامه بار هلبااغ| لع مداشبوزابیلاحمقاوو یدل ړو ياساپ ناجاس ی لیا مور
 لا وس لاوحا لیفت بودروتکه ڼو امهر و ضخ هاش دادیناغا لع داخاک ناک یںالا

 طخ د نس هیالشق نل و تول ۵ هاسا اب ظفاح نوں لوا ما اط همت عمق یدلیا

  بوروو اهدرکنواد 0 اف نع ین ا ا

 گ :رفس دادغیراب دشلرپ ناکراو نامعا هل بولوا لح افملخ روش ی دا وا هز فرا هلخ لةو

 دلم هغلولقتسم بانک لیصصف)ءنلوا نام ۋ ل ةن نزوال اجا اقا ول دنص و دصخ

i لذهنص رضا هملق مه م الساكنة یازوقط لصامیدنلو نت  
LEE1 تدو هی سو لقت غ5 ند رطا رکا اراد  

 اولئوبالبتل 

1 



 نبات یقه

 یراد رو رمضو فعض لاک كر Cue ۶دی ر دیارهصو تبذت دل د هوب ت رو ص ٿ التملا

 سدامند دعا ب ومم هل و رفطهلحو ر نا ۱ 9 ودقملذب هپ هاب و
 ها مرر یک ا Swe كلذ جم یدنشمرو رارق هکمر و هلن هل اصمو یدیشلوا ۱

 و انکاو فارطا یخدرانلوا نا بودیکبوود هلا
 هدراکاح ن نا هل و ییا

 مباقو ضعب ندیآ ناب رج لن بام هدرغسویرای دل وا بواغمهضفا ور بولاق لبناجور نا دیم

 فاض مر ةعم ترود لاننون ام مال س یش ۳۹ شاملرفادعام ندا ادر و هراغبص

 ون ze جاغ وزو دار ee 3 دلبآد مگ :یدلوااو

 نااار رو ]1 رتومرصاخ ۲

 یراتنوعر زاب روز یشکرس نالوا انتی رکسعرطن مطق ندنرورضكرکشاندنیرس

 هرصاخ رهعلق تدمردقیبهللا ت کرح هنالقاع هش ن نکپار راو یراتحاضق بدزاجانو أ

 نوچ وجر خب هلا اضق ةي( عر هنتدوع كز سقلوا قحالراع بو دیاتمواقم هادعاو

 بوم: ضح ءانپلامءات داپ لدا کیا 3 باتعو مول همه

 ۱ وهج»د ؛ یدتغاط کر ES هلا هلام رر (یدرو ۰" , و دن رامدآ یدک یراتماعز نود 1

 طو حور لب ںارغ تم یف اشن عم رج هلا( مافالخو در دققح یربصت هددادغب

 N ما ذو زا هبج هرکسع نژتتلاو !دفیاتساب ۱

 ن اطلس لانلوصو ىدا لارا تاد جاقرب هب یهاتسداب بانجرعشمیداوماو

 ندنراموهفمو دار وسلاسرا مط و تاو اوحهنوکدب دهها مط صد هښندنفرط ناخ دارم :

 ند ردم ور دسعهدآ ںماو دع یفأر طایدلا اخیر او رول وأ مولعم هبضق ۱

 U ر دبا تامه خرب خر لنوپوآیش Se ردي و رورس درمهرب زر و شاب الوو ۱

 راانشا دوم قدل اق زسنایلدشود هبادرک برب ردیف هرارهنازرفرد ان واتا 4
۳ 

ِ 

 alla * صرع" لا شابر رب وشاب ول واز ماسه اک تج ر دیقوپروانشر عانس هرمز

 لآوس نامولطهدرد زرلب در ضرغ ندلساک:هدادس 8 رد هرورنه درمر 3

 : ر لمج"یشد و و ازوس شتآ رر اول

 زا EN رو وه نا

 هتعان وا تایرهشوتسرف هم > دیار د ن هنازر e .!تامییشد ردیگویس و

 رتسکدادر رول ادادندنسكيل زر ولی امم هک اسر دقو لقمروا فال هج رک ردنقورب

 ردنقوروالد لکتاب یرابن EM تن نسردیاوعد كادرم ر دیگ

 ددیفوپ رشح زور ترضح ی زاوا ممخاکس ك دلی لس اکتیاددب یدلا ا

 نکرد ردیف ور مغم وند تربایالنسرایدتبا ناربو هلکل امها نر پشم هفیتحوپ
 ددبق بردقمنسحاردپا یدادغب هن راکدرور ندیا ناسداتنطاس

 ردنگوب لیتو نمرونص ییز دشبا كدلیا ناشی یالسا رنج هلی ویو
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 ترس ل عور دیک ورو رند رزو ی رد لس هرگم لدادعاهغ)اماسقتا ها قح نوع ۰

 ۷ اب 5 ییلاخیدبشر ل نیو رھ ر یزلوا نیعمر مغ ور ضخ م داب ارادرس ید هش یر زو

 ۹ زا "ارد 8 هاب لج یروکلتقر دم رو شک تفه هاشدان یدارمیا یلاعابانس رلیا

 ۸ ر لالقتسا لکتدمهک بواوا ماقما هلئداعص هن اتسآ اٹساب دم یر ىکا

 هد هلعقلایذ هامیدمشعب | تمه لذه مه کس دی دحم بو دیا تموکح هلدال الحاو

 1 بودیا تعج ینیاوطیرجم ا القا دهان یا از £ یژاروزاتماب بجر
 ۱ نام رف هجو مرا دتا بلط ینلتقوب د ی دادا دما هښن رغ مداد غلام نوا هاو

 , انار یجروکم وقرم ی دار نوک نرخآ ا ر یاد

 [پملدولا ترضح تشرسوهنع هبرب ی دیاروقو رزو م دق تاو ی ار بحاصر ر دش اوط
 هداعسلارادیدلوا ماقم ماه هنیرپ ثاموحرماش ابحر نآدوبقیدنلوازفد اف هیرت کیداپا
 شواجلعب ینما مبطم بودی تآشن ندنفلجارس كناغا ینطصم جاا هج وق یساغا
 یدشاو ازم لبصنمقاوب هراس اپ بجر هلغښ و روعاربم تقولوااغا نس نالاوش
 هشداع ی رت نخ ادعسزت دنا جاناطاسو

 و "باساب نمسح نا دومق موقرم ناطلس

 منحاق یانل وآ تم هل عو رتس ەت اداسفهلو مون للا وس هام ناں تغمض عب لتق یں لق

 نعمل ود لید بت بولو سدرارس هراشب دنا اح سقم ضعد لن غاہوا یر چک: بون لوا
 اغآ ر یراص علا ع+ یشاب نامکس نالق هنر اغا انس هطفاع لودناتسا لعفلابند رانلوا

 لاو دنک ب ونلوا لتق هلنهأمه نا وند لتس ایس رشوش بول وا یهاشسداب بضغ رهظم

 E ر یجیاجیابت و ردیدهنتفله | یارکەکر ع رل هول ندنر ابر وزیر: نالوا یفتم

 5 هثررو یدلت 1 یار د اا ونل واذهایخ دینسجاعر ویل دجا

 ٍ "بروز هزکبصند هعقووپیدلواروم ام ممه ا هطبرو طبض بولوا یشاب نام شاعآ نتا

 3 هر اب نسحیزو موق رم نالوا نادوہقویںلواز ل تمشیا هنسک هدهراکتسا هنم ا داسف ل هاو

 (غودبو دیا انب یاد عو یز وک هادو ا ودل تقدلذیهسروما هرمأع هراسرت ید

 ۱ مرق یناحرا ات بوراو یدیاربز و یحاص تسامکو یر هکاقح ی درو قذورهدانز هتنامم

 ظفار درسها قحرد نوب امه کح تروصردکر ؟۵مسالوارکذ ی کی دنیا بص هرز

 هانا ند 3۳99 وا نأمرف لشووک ۸ ولواد راو رمان دتلود رد هباشساب

 رکنا روات رالا كرانلک هبناع وی وهل زای. م زالمهرز وا یکی دلکه لوا ندم دق یس هم ءا

 یعکتف اماو بصنم یمکب وبل وا قلعتم هنیمزالمن ںی دقراتم دخ یراق دلا ها سوژ
 ى)ەعطا قمل ام هلغلواتبامحو تد اک و تراطن قلعتمهف اواو تبلوتو تاعطاقم

 ۱ نکرونلوا لهعرد هیانما هما ل فک منم نز والسب یر رض كر یر نسر < وا ن ںی دو

  یلوصح كل ەنى رب هلکبادب مضوهتاعطاقمنزوا قوا تمدخر نیا یلاره هنیمزالم

  ,ف ةواور دشجآ بتر ناصقنیلکه ب هبنزخو فلت هیت اب تاعطاقملام بویلوا مول عم

 . هلارندلاری را هطورشمویرالا نکیار ولرو هلالی ور هنسرجوا یخدیراهعطاقم

  سومابو راو هنس هبث رمقلوا هلطعمدحاسمو میاضفاموا لاهلك |ٽخ ورق
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 ما هلم ژالمهرکصت دنو رات خو نس بز مال هداز ندیدم ول وا خ هننطاس

 محووبد 1 باقعاوآ هرلب و هرابیا هیحور دقوب اضراعطق هنکیدارپ 9

 لوقراسو یرجع کو قلخ كولب لنسانئا هجو هرفسو نس هبوقو اهل و دن ڪنو امه

 عارچکی دو كور دعب نمو نس ندنوک« دوامه بکر بو دیاتفد یر هدرم لعب و یس قاط

 >و توعديراطباض نیغ وس ءد نیس الدا طبض م بوبعتا هيج وكل ردژاسو

  واتمدخ نانل وارکدو قازابنزرا جوش مو تنم نت یو لو
 ت دوعزآ ںعد وکر ک یوی دنلواا ر حا تلو در داعب بوملوا نکم لنرزورفسأوا رو عونم 9

 ودنک و وق انس هطفاش لصوم یی اش اتساب ن نیسحرارکدلا فلاسأشما ر ظفاح نوحرآدرض

 یدتیا عاب یس هیهطفاحم یف ارطالص ۱ اتو
 هل رکسعد وج وماشان هلکن اهرص اع یتسهعاق ك وکر کب واک کس عم ر نا

 نال بوی لنق نهد دحیب بوروادنمشد فص ودنک انا یملغلوا مدا میش یو یا اغلا ۱

 هدایپ بوابروآ هدنا دیم شا كسب نسح هلباضق ب ورتس وک هبلغ هلبلمس ینرتکز مش د
 موج ھ ربا هرکصت کدل هر دس الزق رفا و بودی هلج هنمشد ب ویغود و رک هب هلغل اق ۱

 لتق شابلرف زواجم ن درفن یللاهلیلاو دنک هود ینا اپ دنیادیهش یرورسلواْطلا
Eىس هرمز ىر چپ لک دلکە ملح هلدار ؟سعاتان طفاح بلحردرکسع  

 بو فی ار رفلد دتسا كل ناب یی ی تنفس هل اینک ی رک: بود ولغلبلح

 بولوا ندنلاجر قأج وا ی دق ہک اغآد جا نالوا بقلم هلکع د قا دمهرفامایدکهلومناتسا

 هنل التخا كتلودو هنل اعتسا ك داسف رابو دیانابمردنمادنن)هعقونانعناطاس

 ناع یتطصم ناطاس بولوا شواچ ش ابتقول واردشفلوارکذیتیدلوابمس هلپجو هب
 هد هعقو وب ادوات :|تراک تسهعقر بصنم لان وأ هدر دوامه طخ ننس ولج

 ردبارارفرلردیادارم لنقیخدیلو بورجاف نیرابنکیرهکبییییشابیانروطلبلح ۳

 ناطلسرابدااقلاوس هم ال هنس هلم ق دنخ بو دیا درخ یس هلک هليا قاچ روشی وا ندندرا
 یآندمآ یدلو ی یس ارح كناداسف ییدتیلنسهعقو هاو عمامولنسهعقونانع <

 کشی ول وا وهساهغمابلرق رف امرقم ناخیلوقمام اداه یناملراخح لغوا یال زوا ناخ دم

 کد لکهتلود رد نولواصالخ ههر طرب انس هرصاح دا دغب هرکصت ںق دلا كنترل هت ۱

 بودی ثکمهدهن فسا هدانز ند هنسرب هرکبص دق دنلوا تافل بو رکه نوب امهر وضح 8

 تدنلبهرهاقرصمبول از همان هناخیلوق ماماردا میناتاراخجو هن ان ماس یعاتسدا ده
 . ییاغاراقفلاوذیروخاربمیا ارکد احعرق یزوار نرد هعلقءابیدلوا هنا اوره هم دق

 بوراو هیر قام دقماشساپ نسح نادوبق كنم وهغه یس همان ترد وبع بور دن وکه تلودرد ۵

 ناغوط كنرز وا یی وصیزوا نالوا یهاکردک كنس ابقسا نارق لک دیناتاع الم 7

 بولوا بارخ هل مانارورم بور دتیادهعلق ناخناماس ناطلسامدقمرکنل مان ی دیک

 هعلقر,ندفرط پا الحرردی تراغیربلپ بوقیچ هی ارد فلکت ی یژهقم ,قارق
 بو دیا دهعتو دنکن اخسانبهعلق قجل وا دفرطر و بو اروکب سانم كلی دتاانپ



FÊR LRAاواو راپ لزا قلو والیت نوا قع  

  رانباراضحا رالوا مز ل ید یر هدو نا درو ق الفاو هاب عور هیانبمدقم ندرصدت "

 El : لج یسیلاو هنسیباهاسو یدلردنر ؟ هملعرمأو اه در هنلولئام رح هل یخ دراو

 ۳ اواو لقتسم فر طیزوا بواب ربو نویزم یتابا یژوآیدردداف کرا دو زەب دن نیہ

 رق كنزواو یدنلوا نییعترادرتفدهقتا هب هزوآ بونلوا مهر راد رتفد هبوط نوا

 ٣ دز هعق ى هنلواانم یک رو نوع یوردلوط اکرم فو ein یلب لندن

 هفک نوجا قفلواحا ارخااداعر یتواهلبا كر وکهمزاق ندنرا هپ رق یتلایادفکهلعلوا ندنمزاول

 نیهاشویارک ؟دجخرا رکن هرکص ندکد کام ودیدلر دوکف نور ماا اط هنتساکب ر کر

 ۱ 'رواغ نلتب هج دحر اسل اودا یدنلوا لاسرا هماننویفسانم هملق هلاتعاخ و فس هپ ار ک

 ندنرزوا ندوباتسان یضتر هو دلا لامر فاو بوراو هران دعم 0ام تسوا گاکاتم لبر کس ءراچچ
 لک هو بو غار هلک کی روباط هم ی دیش یا هرصاح یدارغون بوراو بوقلات هل رک سع
 رارف یوسود قاناشیر ہل هفرط کیا بوشنبیر ءاط هم قدوة هنا یسهقنلب

 هندوب گر لی رارفر سعی دلپا طبضر فک هرکص بول در قلرغاورا هب رع هل رانا
 راصح هجالاو هدازنیدلارصت یل دواش اپ دجایسیکب ر اکد یرکا هل.باقلا ناتو رابدلک

 یدیالکدمولعمیرامرجار هانتراپ روا لنق رون ج افرب ندنر ام لها نیدوب وندنساعز
 تمدغودادماهمالسا لع یعس كربز«یدلوهاوررا هلل لام هچن بول عانغر ةاو نلثی

 هجت شید یو هکرد هدهکن نف یدل نوجا تعاصمو یفنیدسکهکلپیدیلکد نوا
 هنر ودنکو ليم هرات د مت وام همالسا لها هک م دتشدا ندنناسل ناتهعفد
 نامرافک هل ی لیاربذ.دنوا مفدیررض ن زی و منحاصمو لنگ نحالک د نرومج
 نابردا هکمردرمةفردیارامطا نتوا دعلنلحم ردلکدر ولوا تسود همالسا لهأندلکوکو
 هشا وا یراتمو ليم زنا تمح نورد هم السا لها نزو مو ر شفلاخ نالوا هد هراس

 كملخ میجاس امز قرار کیا تعاصا نو اررض عقاب عن بل مپ یدیاار ولکهمالسا
 دایقناة عاص كرافک نرو صوب نكر درءاظ یت :هیییدلوا یم ها حر و فوخ یراتعاطاو ل ہم

 ا نع هللا یذر رع توضحرداک د یلاح ند اب اه ید یر الو تمدخ نوزتسوک

 یولاهلوق هات اسار : هفرفرب ندننکرشمنزوآ لاو ۳۳ کراقدر وییضعیب مهدضعب ر مک

 قس تاک روپ هگنآ طرشت رز لس اصیآر تن اما رسا هلا طہلسد هنرزواراقکر 6۳

 ننرللاحرههیثلوا تافغ ندزراداسفورش بول لع اج لک کداتعا نولوا رورغه4نراتم دو

 نقعمر ندنراتادومق یرکسعهل للاسء هل دح سس لاوج او نما لاو تقی
 ندچاقو بهت بوپراو هنیزوا قارف هرکصت دنضر ع قلتس ود انس همان ب واک ادوبو

 2 لکا طرش و دپع هفمامقح ہزکد هرق دعب نهیرابقاد بول بروا هشنایر اهقیشبوک

 انان :SE رات زام رکقآو لکورات الغش کد ەرۋ ازقادانپ رش ٤دی ںنلوأ طض

 ۱۳ روز زکات هنر ات هاتسداب :بوفلو اجر يس همر لات هل ا ءا یی الو هرات ات

 هاوخان هاوخ نکیا شرب هدرابدلوار لب هچب یراتات قاجوپ نالوا هفرطلواهلجورمت اف

 بولبردل



 م م ٣ قارتورکهرکص ندوب لوا هدوسآیس اقر كنیفرط هک ات گذلر دنوک هب رق یواز دل
 یدیشما لاصیسا نکیآ نادوبق نام زاوا شاد بجر بوقح هزکد هرق هلا هقیش نازو روو

 یدیشءامالمارغردر و عاق منع بوراویلارق هل هنیززوا قاز نال وا فویسلا قلا

 رضامتلنلو درد نکیآ ںزوا تراغو بب وقیچ ن دنزاغوب یزوا یخ عقب ناب سشالا قدر

 بول وادخایدیرا هم بیم رکی شن نو !بوایر دیوک هغر لق حا :ندرابکل هلو

 منم ندتفا نوچ یز نکیا لامیب نازفهسیایارک نیهاش و یار کدر درزکق رفتم گراد
 ندو یدل ر دوکه ماتو بآو> هند هم ا اد ییا و

 هنناح يرق وابا ده ن راک هب هلتس اور, ندنامز ناماسن اطلس واک مالنا یا ك حوکهرکص

 هاعاسم نیا هماندهم ها طرش طبض کن سایقت"قارق بور ویو د
 شکار اندم یدلر دوک ناخ ف روصو نوا ی لوا مولعم ی دومق یطو هرشت توژلوا ۱

 بور دلب یغ را وا لارقهش میساناو تدومض ر علن همان بوک ی دیخا ك ەلارق یسلکنا _

 اجر نامه نذا ید ندنلودرد بودی دخ اصم دقع نوعا تراګ هلال ملر از خورا ماس ذوت ۱

 ییدان] هلکسا هسورح کللامو ی دل ر دوکی شا یوق برا کر اک سوور ارج نکا "

 قعا وبلا ها هجو یی یرشو هما هپ ردصمالث مراذلکد فل اغ هیمان دره

 نالوانذناب لسنوو نالوا هدرازحاتماد هرسخ نیا تافو نکیا یسکن رکی راز هنلا آر

 نام رف لو نر لام تاعطاقمرو زم نابم هل غل اش 2ہ رغ لب ج اقرب بو دیا سبح یراربلکز]

 راکت 1 یبرلبک را ناب ترودیرکبز کوک« هتراجتنلدلکس ان ندنفرطدنهویدنلوا

 یرلل ی بودب یالطا یرانکل وا هلن ارام نالوا ننګ بولارانوتروپ ندنبناع

 طتفاح لرد فلاو لبا تم هنس مداف رز شرا هررگدمان» د درس هملپادرهناح |

 ات ی ابا نوا والا میبرد مات ؛لیلخ ترازوواما ۱

 كرو راد لک نامعاو ناکرارثاس و ارزو ءال عو ی ا ؛ مالس الا عش بونلوا نامرف

 ی دلو هاغا لع یشابشوام تداءیفالع علاغای دو ھاسا : لہلخ ترازو هرم هلو 1

 هنو امه ناور د مطءازویسنرٍ یوئلوا همحوت هپ ا یراد رتفدهر اتسمآ قارادزتفدو

 .هداتش ت رشم ها یالآ نوک سب ۰ د نوا تل ءالا میر هامپوا و دیک ی راتعلخ رغ سو ی دراو :

 هضرا هحور رمز "ترک انوک < وفر ہر ماع ندانش تدحوامرس ترش ی رک هزادکس| 1

 راو كل راب رصکی لکد ک هرا دکسااعساد د لیلخربزوبولپ ی دراب ذآ ی وح یدمش عا لو

 یدمشلوا ىس هراز کا ولا زی راتیرللاقص ےل الآ ی ارا نالوا رم تو ۶

 : یدک وطهنسگق وج بولو وا ن واتم ننی بت دوکو تقرز :ندتدوریراقالوقویررپهچ - 3

 ا اغدا دغب رفس هرز هنس لوا هاکد تکه مور ضرآ بول وا مز نما تاپ هزاباهکرد خروم

 نا تاد ام E ۶ لا ذص ترک ننن یک رکنهزانآ ۱

 ۱ ابر هفرطر» ںولد توفهپ لنلالخ م لوید کیش

 هکنه ینضارعاوامغ» یلامكلاع قلخ ین دنولوهنلتق ك رای ره اب وتو نک یوگا

 .. لغو یتمعف یلو و یسیدنفا نری دق كنهزاناشاب لیلغ هحوقوی دیش |عورش لوالاک ۱

 زخم



FEF با راهنضوصخ كلر ههو دنکترادص رهمودهلواردا هلو ره هکر دو عنه یاس 

 م دهلوا دتشم ید یرماهزابلک لاک فیصوراپب مایاادابموراب دقت هل ادمماو تلود

 ۹ رایدلبا زوم یرکسع باعت هل اررضرپرفس نالوارقسلا ن یی تدتسهطو

  بوراوهییدنفادوچیرا دکسا یش لک کن ادکسا هل لاد رس بولوارزواشاب لیلخ
  I Eپود دیشلوارادرس ین د عف دوو لک هدف ۰

 نذنا الكوك شرات الو انفارطا كچ یدنکب وقج لعفنماتمایراب دم طب یربغرب

 یرهکپ هلجاتاپ لیلیدراشع | لال دتسا هنغجهملوا قفوم هتعامسهراتماب لیلخ

 ارمالارب هاو یرکسع هضو رع كلامروم ام هرفسرناسو یل انا لا مورو یلوطاناویهامسو
 طتفا-یسا فنر یجوبق درو ههزقراب دنک ول کچ لنس هبا ین اطلس تبار لا

 قنات طاح لتدر ود نوا كرخ الایذاج هامیدلیآ ماس بوروتک وب ینیرش ر ممنداشاب

 هاب یماشداب توعدبوقبح هطداراغلرا ندملحاغاورسخ لو روم ندنعلاغآی رکبو

 یاثرز و ناب دویراب رپتسداماد بولر و ن اطلس باث اب ظفاحراب داک هر هن اسا 4ر
 دوج بحاصدر مر روپ شم قلل |نیپ لبا تماهشسو تءاجش طرف یخد ایغاو او لوا
 نانسی هرکی هل رخ الایذاج مطعار او رس ی دلو نیس هن بواب رو را زو یخ داکا هلغلوا
 یادلر و هیاتساب ناتسبیصنمبونلوا لتق هلتمماشم ننیسح تلحو یبیلاو بوراو هی هندا ۱

 یدلیالوژ هر سومصخ را بود هبلح هلبایالآ معاون کمد بر
 کز داعیدنلوالتف هلت كم اداسفایرکسعافا ینطصم هلدوط يباغارادجاسو

 ۳ ۱ ار اا رر تاد کر نیک را لون روا عرش
 ۱ .هتسخاغا لعیساغا یرچکب هدا الواي دلا لو زتەغات ق بم ۱

 . لیلخ نالوایساغا وا, نوناف فالخ ن دنکاح هلباقم یراو سانا س هلک :تافوبولوا

 1 زومأم رفس الو وزعم ندقل تان یک" اتسبییاغا كولویدنلواناسجا ییلاشای کیه

 هلربقل قزاقرومب اغا لیلخ هیلاراشم نالو یساغای ركب یدلروهیاغا ینطصم نالوا
 روم 1 او را را رمان كرا ثابج > وق هاک هب رىم هاک یتلاغا ی رک وجاک مر نودوردنالوابقلم

 Di اا التخاور ن دنس همقو نام £ ۶ ںاطلیس یںلوا هلو نک یشیک رو ہرتہکرو خا

 ليببسرج و یگوتوئسری ۹ پويل دەزوكقاقخسا سا قرر طالصا هژمیمیس لذا را ویدا

 ۲. ابا یر TT ی گان ید قیمت یدلوا وا م دقت

 اقیاسبولوا مز ال نا دراک ر زورر دیا لاصبا E نرو راق بویارکشل
 تراز وهی اتما نیسح 9 د نالوا نکی لیرسکملا العب ولوایناربمربم یل !وطانا

 نل وصو فرما هلیرانا نییعترکسعرس هکعنا رکشل ریست هچراو هباج بول رو
 رادرسک دسوافهمطعارا دوض ملح گر لیا هایسو هوس بول ىدا اب بییج تالش د

 نشب یرکی بوک قتازقر م للزام ی دی وج وک ندبلح لنس ہرغ عقلا یذیخد
 ۱ وکسعرس نتقرو مورضرارغس بیس دلوا]زانهعضوم ایم هبد نایچولصاوهرکدرابد

 ودق ك ببه موقرم هعلق بواکراهجدایرف ننس هیلق هخسح | نالوا جګ جرس دادب

 شاباز



 / تولوا هر واششزاب اا نیر هرصاح بوک یرکسع سشابل

 باور وات اوز نوشهر یا یو اوست ا
 ر دقو يق شکترود و خال قلا ىرلاغ|ىلوقركىرابر دواشنام زاب ساز کلا

 بونلوا نییمترکسمر شا ناب قیسخ كل شبد یس لاو یلوط نا نیت چ راکت اک
 هت لوا قع كرانا ید مرک ارا درسی دنلوا لاسر ا دین ام هه سخا ل نشب گو

 هزالوراو هکی دلر نوک هیأتس ا هزاب امور ضرا هج دقماشاب ناتسودواپدرورارق 1

 زا هقدراواسا ناتسرپهبا بمغرتنزوا كق لرب بوق هت دا دما هضم )همای تو |
 رادرسیدروق بو رافح یغان وا هنسومفير وکهرکض ندنناعر بوریدمکتعاح هرو دنک

 تنالو مسن Hg ثلهاشداب ی سعد یدردن وک ب وزا بوتکم هیاثمام لیلخمرکآ

 رس بودا فطازسرولم رژ قرع نر :اصوصخ ندرکسعدنول کت ردکرص

 هلال اشسا نادنناح و یخ دشرهلوا نممطم هک لوا هح وتم ندنلناح شوم هلن یلوقویق

 ید لماوزو شا روید كابا ناسا اک کل رکندس روز وار و هو .

 هرفس و رمالا سسح نامهردوالکد یذآ رهتکی دلورکسعرس كنس لوق افر طو شاو

 E دع ی

3 
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 بوتلوا وفع كمرج یل اعت هللا ءاشس نا نس ها یس هکمروتکه دوجو تم دخ ر بوقبخ
 خا قالوا ضعباشس اپ هزاباهدانناوبید ردیوکب وکم وب د نسر واوا لوب قم لب هات دای

 شحوم ب وتوطرابو وکم نةم یشرابس نوجا لتقو دنک ندنفرطرادرسبودیا
 هعبضوم مان هعارا بوقبح مالک هر هتسح انور وک ینکرادت ی دلو كان 4شب و

 اسا نا شید لک دا عیوتویدردق افن اهن وب بور دنوک راسا یتسدضاق مورضرا بوراو

 هاشسدا هکروازارب یک غوا تنجح ی ر دبالقوا هن هز هلعلواروتمو ل و ضف نکلردرداممرمرب 1

 یداشعوقنیشاق بوروا فالو د مد روکا هلتلومسیدردیاوءد ن زذا قاواندناس

 هزابا بو راوزکسعنانلوا نیبعت هات ك نل شید نوچرکسعرس لتقو نایات مازا ۰

 عنرادب هل ارادرسو یدربورارقهغلراو هنیرزوا دمخ اعم بوزتسوك تعاطاتروصهرانوب

 زور حس ولد یدلوا ل دم هاو و قافت یدلیا ر ومط هلماعم ندنز هد قلتسودوهبناکم 3

 بوقیج هنوژ رطیدلردنوکهیا هتردقاغانالوایشابچ هناخ ماعت ابا هلدایرنک |
 هب هسح ااعم ەكى ږی اراشغوق هغرال ندنس اجر ثلسودر وه اب هیات ترک

 ق هزابا هلا ی رطرب یدازم تلمطعا رادرسو خب هيلع تلودفرط التقیقحام دیک

 ابا یی رای رکی بولوا نزوآتاف اصم نیبام نح یدیامادعا ها هلیحرب بوراقبح
Eنری طبیب او ارشسو مدت و ا ا تم بوربکهمور ض را  

 وع هتبلا کید رول یعارح ییدلپا اهاساتساب هزاباما یدیارتلواشرعت اعطق
 . یکیدیاهلیحراهلماتعم هل اتالم وید ر دقج هلوا رهطم هنماقتنا تارابنانع بومتلوا "

 هیدن د ەنسک نالوا قو و یدرد اهطحالم یغددلوا نوک ادص شو و دنکو

 بو زدنوک مدآ هل ود روآ ساب :: نیسح تامل د شو نسوا

 یدوساچ لنسودز و !ىرڇکپ نوڪر یدردنبارابتخاو سسج 2 نب رللاوفاو لاعفا
۱ 
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 ویا كا شکر س رکراب یدردیز ا2 بکر اب یرب ند ائالغوا تآكن رب نکر رک
 ۱ بم سم » كد هوک یکبار نامه هتشپا لرلو بودبا مش هرکرابالغوانآ لقدناش هی

 بو دیا او تاک کیک یون يدو بودمشیا نکودید زر ولوتر و ندالبوت ۱

 یغیدلوا یددصقءوس هب و دنک گر انوب جداا ر هزاد | یدرو راح هیأت اب هزا پولک ۱ ۱

 نوکر بون رضاحیس هل ردیا هیینت هنبرکسع ین نامه بو دیا قیقحم .,
 لر باوخ یسهلج هر مک بوقبح ندهو رضرا بواواراوس رصهلا لرق

 سای اق بورک ندجیاقبویمرو ناما یهریکهلا بوصاب هلففلا لع نکباروت اب لفاع
 هنبرللوق هاتسداب راکز ور رادغلوا یدلوا ضالخ هنسک ندهورکلوا بوکح كتب
 هدر احورب یدتاراغلبا هرصو دروآ اسا ر نمسح ثانلشید هرکص ندکدشآیردغوب

 بوږیارازآ هلا تالک تشرد هنسوضاو مور را ندنلرتم هنحارا اسا نیسح كامل تبد

 هت بوحوک هنتیسرگیراب دیشمریدنکیا نامه بوتل هد یر راس هکدلب درو یک

 نایاس ندبا تم لب هیاساب ۱و رسخ کرد خ جروه ید ایت یرلک

 ندای راسا راسو ك نل شد مدی ارضاح هد هعقو لوانب یدردیا لقت هنسکمان یلج
 هاش نا مک ی نیا راشمو ورارق کتار کی اید رصسلا ىلع بولوا كاب هشبدنآ

 گر ودشل وب راسا زە ی بولک ص ڪش 54 نكت یساناعر درک نر شنا ل ایش

 1 ةفسناراو یلتیاکنس ریالی تفووبمب ه نو رپا رازآمادخ یدیدردراومز وس

 لا يیرهکی نور بوروهرب بوردل2 نلاقشب هایس ندنساب نامهای رک اچص
 ۱ بوبک بول یبابسا تناعررب بونلرک هل تر طرب نبی دلیا زتقبه هزابا یولس دلو نانو

  رایدروتک هیاساب ورس خور یروبرممرج ال ی دید م دلو صالخ نب نامه مدنآناج هیآرون

 و تعاسلوا نامه ل: ر کدر ورخ بوراو هنیردام ك ناسا ثكنل شید بولوار خم مک لتلیوس

 كل درایدیاهلخر برفی یآمز قلشموقو مترا بودیکەچک لواراپدتکيوجوک
 یحاسضف هپ هز بازا وقلت و ولتل ود هلغلوا مدا لقاعریاس ايروزىديدزرانوۋكنوباتسائر
 یدپ رد نو كنا ب رک - یدنردیراب كبك نامه رولکهحریدرازمرو ط کات هرگصخ دک

 هنری دزرانوق هنملارعح تجحژرد هنمسخ هد هضح مخوااشاپ گزلتد .

 غلو مغ هداوه هل واراب دتکبور دلاتا دقدل ر صا هللا یس لیا هورکن یی عا ا

Eهخعروقیابثمارث اسویرار داجبوراقح ینهرزویساملاثس انی سح ی  

 قرفتسم ن ومد لوکیرکسعهزاب کی بیا نقوز اغلق ںلوا حابص بو هکر ادرس

 يوا رګ هنشاب ناب رکسعوكلاتسابراب شما بولکی کر صرصداب بور دلاقتآندیژافق
 رادافق هجتوهزاب كچ وکوراد هنیرتخروک ندنرکسعاشا هزاباراب دلغاب رافص ل لق لقا

 ندنفرطراتاب لبلو ههو راپ دلتماب هکنج وری هی هخرچ بوش ړ ا هلباراراوخ ن وخ
 هسدا اتاپ نیسح كنلتمدراب لو طز نآرفرامقاب یوروتسودرکالع كا یرئڪڪ ج

 تشه لوا با یل وه ناجیدیا توپ نابرع هلبا نوب ز س الطال شر رب یم راق ج یهرز

 "هلنلا بوشر رہا ندبت اج وشرقیرادهنی رخ شن ہزا | کنج لح یدیاشاواراوس لپا

 نالوا



 هل وا هد, ناکلرراوسو نقل زوشحاس اتا نیس یدنلزهلاوح عارم نالوا
 یدرتس وک ن الپ شر ارپ ن خس هسکابورهکندنزاغوب قارزم ف ا ۲

 بودرکسیرال و یرلقس شتاب » نسخ تانلشدلاق دل بوکح یی هربنرادهش رخ

 قاب .دنوط ناب اسو ندم. هنززوآ لیغلوا رضتح رایدراقح ناکر نددکرعم بي فو ۱

 ليش هنسک ق قوح شن درک بنر اس ولغوا و رسخو اسان ؛ یفطصم لغوا ن ل

 یکی را ی هل اه تار 5 دیو رب تیام ینا ورک اب :یداو

 ی ET E ا

 یزنکا كار ات :بوشود حوررادرس رایدکچ هلن بوقلوا ارام ول اب ولو کر ۱ ۲ ۱

 هنت” مک درصد تولوا مرهنهرکسع زاس كع روک غیدلوا فالس ونهو ووهسآ :

 لاجا لج یرلوا هننمق كا صالخ شاب و نان سکر ره بوالپارارف هنباوخو قار طا

 بیو ید اب نیسح تلذلتمداتساپ هزایرلب لساامعب د یادو هزار ولیکو د لافتاو

 سشاواناو ر ناف ندنجز شو, نزوک قول سابل یربغ یزتْنع سلطا لنز ا

 9 بر نون ندفتبولکتجرمهب هزابا هن کلکدروکر و ابد ال اوب هانسهزاتس مک
 نالوا درن ادرم مھ تغاقوردت كۆ وکح اشادرقاس ا هد بولاهترزو ییدیشأب

 یقیرولوا خزتسم هلرتنع س اطا هلو نوراشح نفرزندنسهقرا لمس امن هنيو كان ۱
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 یدلوا فمج ی درب | تیاصااکس تلہ جز وب یدملو تر ذرک !اتسودنو تا

 لیتسح كنلشسد هک هکر دلوقنم نداشابهزابآی دلبآ نشر اوترو اودحهز ۳ دم دمج کس

 نزوکنوغأ و ل وهم توج نان نامه م نلبس هلې جوو: بولا هی ید نشاب كناتساب

 قا جز وكى لاکر دغاص تالغوا هتشس| ب ودیا باطخ ید مز وبا وجالصا بوي 3

 نوح 1نراز وکه زکر یک یکی دتشما غسا دض غوا هوا ینمحم هدایزهنلغوا لمکبذید

 مام راکم كلب ی ذموت ینزوک هی ل لیغم الو ایل اع هقطن ليغ وأ ی سفن نخ اما یدلپ ۳
 تم

 طرضو هعاساو لاومآوامغب یوودروآ لوااثمابهزابا ردب ایوار رداکدر لب تک ر دشا وا

  ویگرابپهلاح لوا ید کنلتسدبوردن هروکراب یریغیرلاتساپ یکی دتر ارب ڑرد بو دیا .
 یدنناحور ما تحاور ك لش د ی د نک ب ولیکج یر غو ط همورضرا بودلکم ها مک هښرزوا

 یرایریکب نالی وطندزللک ر لکه مورضرا رار دتک ب وک و رای دار هغاشسآ ندنایتوم

 ژلاغا هنسلنضعت ند راب رک: نالوا هند گن اغاراید ر وآن نرا وډ تور ۳ هزآ دمو

 تھ رم هب یرعکبر یساغار مان ئا مارا یتحراب دا دازاهجول رک بودیا تجرم

 هیاغآ هارو لفت ی عفو تولکلومت ا ا یاد | دازاهخول زیکب ودپا

 شاد هد هعلق یی اشسا ورسخ یسیکیرپ کر کد راد کی شی دخ اهزابا ندا |یدردیا ام

 جاقرب خدو لعیراصندنرایجاب ات درو ولوو ید هکر ر بودیا ۱

 نام طة ند رلک شبا خآ ی در دطا4 زاوراب م ورضرا بو دیا نابرد رود 1

 د رب یر ون رطاووورضراویدّی لق سبقاب بوپو بل عاص ی غ اپ

 توش



 تیتر کو لب هفرطرهویدلرا عو ر هتاداسفهدابز ندنکلوابو ا لتقاک راغوطو ۰۸

 هک ۳ نودیا 9 "ناک ن ور ولفاوق ندیاروبورورم هدارقو تابصق ی دنیا

 ۲ رس اوج لواراب رج ب یدر دیا لتق بوم و ناما لق دلار بخ یزانلوا یباوت یرهکیابو
 هتف اقولر ودر یررهر امان و بودیاهم اج رخن لک لیدی نکداپا اضتقا كم
 هاکتیعز هاک بو دیار را ؤارود نو ګا نکن کار چ کبیر رھ لٹر اک درا دربکهلاو یدیارار یک

 دیار ردیادصق هصیلح یبوبشن ایه زاک ءهطالغ ن 2 دزرحات هک
 مدآ ا یرلکد تار اضرفهکیدرا ردیآقیقدت هس ر مو هرم هسا یسابقتا هزابآ

 ن و راقج نئ ابن جو ربشقچ ندنغابا بویعناداقتعا هنینپ لکدتاراکن) ۳۹ رجب

 . .لتقبویمروناماو دردیژمکب : قیقح هسیادهاشمیرب هک درک |یدژرق هنرا زد
 یدیاژردیا لالدتسا هلتمالموپ هلکوک یریشقچ زی د اب تکا یرهکب یدیاراردیل
 یر هکر دهسکق وح یق ندران دبادامتعا هنیرتقحزب دبوملوایرچکب ندنس اتر اس

 ملت رادرسژربخ وب یدرولوب ت اش لملف لقا ندرانرهکه لارا دنلوا لق انا می درد یالپ
 ۱ پولکر کسع نالوا مزونمهرکصواشابروز نیر ارفهج دةم بوراو هیاشس اب لملخ

 ۳ یدراو هنس هرم ل وا الهرادوس ندنربحو ٤ تد «لنراکدرو رخ یلاح ع عقاو

 نس بودیا قلزاردنابزنادرسهسپا قلخیدلپاروهط هطوب ملا ی دقت ناچ هما
 وما 7 نعط هو دردن راد لب وو گل دارم یمردرد و ار هی هزانا یرطشسع

 "كته نالوا هلنسهعف و لس درا هیدن تحاضف ول ب وعلب وسرلز روض ج راخ ندداو

 عفو و نوح میسح | "هعلعب ا رق السا رابدر وک هن اسل ی د یخ رع

 هلی شیر وب شاعمدپ یشابلزتیدوا نکمدا دما هی هیس>او یدرب وجت هلو ووو
 کرد هلو جخرومیداپ |ماعلتقیمالسالهانالوا نجی بو [ و سهعلق نیسحا

 ماتمطاو بر هخاا ینسهعلق هسح | نو ودنوکر اخ ین هتانلرف ا ساب هز ا

 . كنس هعلق هخسح |نولپ رتسوکل د یوز هب ودنک ندنفرطرادرس و

 کفر یسودنکب ولوا مدان هنکددنآ كب رغ ینانل ر 5 یدلوا رومآمهسدا دما

 ۱ یر دصقوس هیودنک بوملوا لعاسمهنغلرا درسیدپا شود هنسأدوس لوا

 اا ار هزالن ۹ یدلپا تنابخ هود نوصقب دل وا ماطم هتاراما ضعب هنغو دلوا

 كیع زادرسمو رضرا بن اګر ادرس هج ول رد دمعد ندلقع كماتوعد هب نیسحا

 E اج لورم !قافت اودر لمم قلرا و هرز وا مو رضرا بودا نواشم هرکیصن دا

 هجا یذ ی دیشل وایل وتسم باق فعص هب ره م اغ .e نکل یدلبا ا هجو

 روز یل یکی راکب یل وطانا هقدلراو هنلزتم هجیایارکنل قیاس لنرقمورضر نن رخاوا
 ۳ لخاد هز و امهیو دروابواک اغ اسب دجعرامطی نکن راکب ساوبس یدلرو هب اث ات

 یمعنم رب رابدیدیاهلیب 0 اا یودروا هلا د نوا دج اح وکو یدلوا

 3 ندما زدمآ يدلر و كاك چوک اوسو هیاتساب دجتراطر وب زممأتسو هب اسا دغ یجروک
 طب اس لپ یا ن دن رط سبب 3

 بعدادی 



 هحاص نزوادو دح نالواكانامز ناغناماس نا طاسام رقم شا هنلغوا یدادغپ
 هژغنلوامارقآ لهع ضقن بودیا ترک تصرف هلیببس یلالح نکمشلو و همانریع
 رادرس قلطم لمکو لام نالوا نا لوا واراد رس لاسراو شحزیهگ

 هان تزومهلم جزو ىكى زو یدلنوک هلی باوج در دشوار مس هادسپ لی
 بولیر دنوک را درس اشسا لملخ م طعا زب زو هنیرزوا شابازف تلاش یوارزاب

 شابلزق بولوا ل دکب با ناتسچروکماکرااس بروتک هبوزابشوقر ی
 زو یسلکب راکب نی نیزا رضو ضرع یدلردوک وب دنس لابا مادقاو یس هنعفد -
 تاور بواوا لنس هطفاحم ن ء امدقم بولکر ضح ندش الو یلاهاو ضرعنداتسار زیبا

 ناکنددنهریاغم هب همان دب,ءرانوتروب یل عتمه )ارق ار9 ركى :الفهلمامزاتماب ؛ یلضفریزونریا

ا كنج بوشمو دتىرزوا یرارکراجت
شو رغ كسزو هرکی لاول نیرایکه 

 ^ نراکدلیاررض 

 نرناګان وتر ول وا اسا لصف نیک ا اضتقا نیش راک شب |مالعا هام لرضف

 لنراتمذ ید شهر غك زویش+بودیا ماست هشاحاو لیصحت نشورغ كسزوب شم ۱
 لند دنه بود انوّط نوت روبی دب یخ د شور اا لنرللع و دنک ورک العنولاق قا :

 یاوماور بسا ناکا بوصا ن س هعطق ترود نوا ثكدنرامکر ات نالکه را هلکسانم

 اسا لضف یفوتم بوغاز روب انس هلک دنا ام هللا ید هغئاط زیلکدا پویا ترا
 ندنلودرد سراش# مالعا ب .درار پا هنا وب د و هرغ كز یتیدلا

 نیز قرض هکر هک فور دمت یدنلوال !اسرا بوایزابهمان هتل ارة ردن الف

 اسا رجا تافو ی دنلوا هبحوهنس تاتو ور سکر بوناوا مقر هلغلوا لاط شیردا

 و مورم هکاشسات دا یروک لو عم ندنتلابا صشیح هکم فن رشنر دام

 lı و لیو هزتروا لوم شش اکا بن ندس> یی بولوا ندنرللو ككناتماب

 هر رعد بولوا یک کد 9 رگ هدر هارم اهرم یدپا مد دا | نالسم تایصتمر اقا 1

 نتب الصواتاراد كالتا دجا نولوایناتس ندا ما سو
 "لنرلکریدزر دبا ضرع یتسالوا لاو هرصمهزروقبلا یاس اب دج از بودی ا تیغ نن ر کد هک

 تو اللو ند سروس هنا هن فس بور دلو ةلاحگ یروبرم بولوارو وضح ر اغا ر مارو

 یلتق هرکه فیرتس واوا ولد ندم دلمر و رتسا ضرف 5ها رادقمو ندو نکو 0

 ییاتاب دجا نودیا ات ناو یدفبرثس بور دنوک همان لشم

 هو بوروا هیات ی هنیفسخد ساز ر پا هیبذت ورد نس هیعن جارخا غاص هن ا
 نک ں تیا دارم لتق یتسیگر هنہغس اسا دجا بولت وقرانلوا نجا رولوا فلت لام

 رر دتیا لزرع ینیرشس بودا ضرع هنلود رداشاب دجارزتسوک ییوتکم كفر رشم
 ۰ ق تع شر رس دیدج فرش هرکصردپ لتقیا شیا هلن ںننار یا کت اقر ثب
 ° مادع فاشیذیأسا لوااعمطهنل ام بودی | مسد كتفايض یاش اب دا هايس هلم ا

 لغوا بودیاتافو هاش" ماس یعاشداب دنه ننلالخ لاسو دنه هاش داد لاوحا ریل

 ۱ كدام بنر تقی له بم نم آیشبورکر گو اب ره

۴۴۹ 



TTهیات طول لىسا ا ,رقنسیاب لغو  

 ۱ ناغرفصاهکریلس نیا مرح نیغ وا لفاغ ندتنطلسروما بوسود هو هشعو

 لتا رکسهردق كسب نوا هرک صن دا زس بولوالم اع هد هلد داتسرا كنا ییا یداماد

 رقسدابیدلرارارق هاك هاش مرحورارف ندوبقنیرغوآ رقنسیاب بولک هلفغلا ىلع

 8 ب واک ههانملاع هاکر د هنساجر دا ما لب غالم صالخسا هرم رحم بوقیحناک وب

 ندا بوق هنارا ندنعوزاج لعماوا یرمنزوا ییاوخ د امس توکان وک عاضوا 1

 هماقە ما و ناک کاج لدرا لا ل رلر را دوان كلقدراوی داوا مزاعلده

 رکسع كس یشتلا لا برک کر واک هجاق ند یگ :هللاسوب هکشمزاب بور دنوک بوتکم

 جارو یس واتا هچم نالوا هلیماننسرول ق یکرب یمرکیزا دا ك نفت هدام, یکییزوتا هک هل

 ناوطخ ندهسورح تال هل اراب وط میطعنابزوتا ب وقل ات یرکسع تا ورخ وراجب كنب
 2 هب دصقداسف بطء هدرا ل وابو داش مرز ولفا جس متد 1 نیدکسو قنل وصو

 ات هر هي رق ك ھاشسداب بوآوق بواک هدر برق لیمو هن وغ زتسو هل اروبا ط
 علنردلنسار E : هدا مالسارکسع ىج داتا ینژرمیدبشع :ارپسا ینقلخ بوروآ :

 وایدتنا تان ورا اوهنس و رف گرو وناط ه رکصتدتعج تولک لار در راتب ودیا

 یدرکه نیا س رتم یرواط بوزاق وفا ادر دب اا لتق هڪگ كس هي 2

 ندجاقو ندکل هتسخو ندقو وصو ندقلجا بونلوا موجفو هرصاحم ندهرشطو
 یلاعت هللانوعب یدلوا فلت نما مداز ندفر ط یر بولوا ااه یر دق كس یم رکی

 نادر و باوج بوی عقد ینو د ی وقر هلت وا م ue e OE رڪ

 نوعا ص لص لاو حا راد دنا اف و هجاص یرثنا باری زا ره هر مصند هملغ دس مود

 یندهسر دلاضتفار کا بولک هی یرللبک و تفرط یکیآ بولوا كعو كل دهبآ حوا
 لحرس اشساب یضل رمرلد نیک کم بد ونلوا لهاعمو دذیملکح رکسع ندنبفرط هپازوا

 هدر رم لح ین وتکموب ی د نلت ی دتکه نيد بوو د نںلع مان هند سو هرق هل رک سە

 یدزود هنتم وکح ید یدنک هرکصندکد لر دن وک بوزاب لتلوالا منوی زن وا كع

 : هرک صن رق دراو ننی الو ی دیا یم هر وکو ر ند هنسردس ی دیر گس هو یگ ٠ ناکهعفدوو

 هیقافتا كنم حوا یتموکح لدرا هلغملوا لغوا بور دنوک ها بوتکم ا وبق

 نوشدبادار E باجاره ماه واچوله د وع مان یغر ويدن اشرت ق نالوئس هح .وكنمە رکدصندودنک

 ق اک بوایزب همان دهع نوک رکس كنا و زم هنس هجوم
 ل رعلا دعب بوقبح ەل | ىلاغای رک ناو امه مرحهملاراشم یاتساناتماد یفطوصم

 : هکمروسرکسع هب یلوط انا اس نکبا ییزو ناهدالک داک ی ںہا یتا و قلا اردعم
 ۲ هنساوکفس ناالاعر یا هحلاش لب انشرذف ی وقب یزابمخ لوکه ددبج تولوارومام
 ..هفلاو نالو حبس هنس میافویدنلوا لتقو توعدهب ها نشست واواید وم

 ا | نرکسءو لتقف امار فیس ثافلثمدو یرایرصب اتاي ب هزاآ نوچ مورصر اهرباح

 بود تغارف ندنرفس ماسال بلخ یدلپ ۱ راهط لوالاکنایغطو نایصعبودب ترا

 هيم

  T ORTE ۳۹نیل ین ناز یا ۱
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 ع
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 . لئاوا یدیشنا لوزن هعضوم م ا هجاباو جوت هتیرزوا مورضرا زراو هفتا هنس

 هړاب نالوا كنفرط بونج ب واک هنس هعلق مو رضرا بو جوک ند هجانا مارا
 هن نکیا یغارج ودنک یرادساس اناشاب لماع لقب انس هسا تاب هز ابا ییا لوز

 هنر طنین هاسیراپروط ب واق یر ویب و دیا مابق كعاز E ا تمرج
 هحاق نان انراذرس یدیارل روشیک و د بوقبج هر شط ندورخا یرکسع بو دیا هل اود
 یریغ ندر ییهاوتک تارام نییآ نلنق نار اة ا ب
 بجا نا موتو یدیا) ر دیا كنجهلبارانز رض جهان وغمالوا بو طز لاپ

 ندەعاقخاجبص نوک نوا نوا كم رع ی دلبآعورشس هنکرادت هرصاحم بو دیکمدآهنلت

 مای دنیا نزار بولک هتکرحرطسع ید ندفرطور بوس زوو ردطحبوقبجرکسع

 هل رعص هام سرزتمو كس وارغام ندمآر ی دود اصح بوم لپا تمواقم یرکسع هزاب ۱

 . رادمانوراپ كالتسجروککناضوارغام ندبالتق ینرکسءو یانیاهجراغ یاس لو درود -
 یدک هنوباتسنمهیودروا ب ولواروضعب هنردارپ لا بیسضعب یدیا ندنماکح

 ۹1 دمشمر ونک د بور اعموراپ لاک هقوش بولوپ تیوقن اعورکسع هل مو دق گر دوم ۲

 رایدروتکتورابرا دقمروهنرومنلق زر اتاهمقو یدی هرکی ڈر کد تیا بو راو رک
 یرچکپ یدپیکندرس ب ولوراهتشا هلیما نالغوا هرفاقب اسلذرکس نوال رفصهام ۱

 9 کره :هنراصح مورضرا بودیات تفاج هیر اسا دل یمامس جار ناقی کو نکیا

 قاپ طرب ویل رکاب تکونی جوارایدلوا د دیشب وار وا هلکنفت

 تقو بوک سةر وز نوجرا درس تد وعواتش لولحو فرب لو زت رای دتبا عورشم کمر وتم
 مع 7" اک بتلا نوا كلوالا عيب رهلغلوا یر شق م و رضرا یدایا لولح اتم

 بونلوا عورش هب هرصاح تقو یب زسکرا دن بورب دص اب یراس ژنو یر رداع بوغایراق
 لا ندراصح بولکمزال كج و ڪڪ ىر و رض هر کم دق رار وت وا هد وهبت ن یوکس
 فیس هطفاح اسان فسوب : بولبژ دنوکلغوا ل وقر فن كس هنس هعلق 5 نسح یدلکح

 كولس رخ سو ها داوزسل وب كولو كال ننرزوا ر اترکسع یمتریا یدنلوا نیمعت
 كمر وتکیراپ وطب ولیراو هنلزنم هج ارا یسترارابدتنا تعرع یرغ خو هرات و بودا

 ایشان مزاد هک هنلزم یلتفح داد زول افج راب دموکر نوا هل الوآ کم ۱

 نالوا لوزعمندقلبساب یاتسوب اقباسنلزنلو اب ویا بیقءت ندوربک هل رکسع

۱ 
۱ 

 یدلوا عقاو تراسخ هک بو و قبلا یرکسعو یلرغا 8

 لر خ ال میر هلی یس ندراصح لپوق بولقیج هنس ار گراشقا ندنس ند 4 ہقل نیو"
 هنیم زالم و هفولع بولیغ اط رکسعراپدلوا لخاد هنرپشس تاقو نوک یر نوا

 هل نزواراف رکسع نوک شب یر کر علو ورب د رک مر الشق نابعاو هرزوبیاییو تمي
 هد رال 1 در هو یدلوا فلت یساضعحا کار هنسک قوحلدد رب ترش بول بولا

 لادن دور هاکدلک ندرطخرب لحفورعم هلکع دلش ت اوا یح ینا ات بوکوط . .

۰ 



 .هداز ندکب لناقوت ند انس کش کوط ینایاویلابویلوا یب اس كراث الف بوکوط
 شن یرثکا نددرب ت دش لنراناکدو قاوساو هانراناءتام و" بولیمسکی غناباویلا مدآ

 یدبا شال روک راو تسصهوتجز نالوا مفاو هدرفسوت ییلرآ تافو بولوا

 ۱ ناسنا یاش !ندفآطپویلوا کم كرو یدرولوا هاک هدواغ اط زساز او سلوک

 ' رد عارذ مراب هدر ندی دریا بوروومق یی و دنکهمرزوآتوکیکرابق هلعازق تاناو يحوز
 گلعود هز ورک یربدک هلي وش یدرردہک بوزلواطق هدرا ی رب رکسع شاصاب زفج

 بو : النص مزون گاو هنغالوق هرس ود تار هرات لندرفح اضرف ید لکدنکم

 ۳ یه ا ی قالب کبک راپ کتی دیارسمتم نچ
 فا لع بو وق ندنعضومرول و هس ندمبطع لیجر هک یراهدوتراق ساوا مکا زتم
 بولراو هلیواتآ یمدآ وام ندزوب نالک تسارهښ ر غوا بوش ود هرزوا كرکسع

 راق : ىدرولوغە بولاق هننلار ق یکراقاط ناسناوتآ یدلرابیوط دیس مرده غغ

 هات زوکن دل رگ ةمنلیانهاسهزگردیگهنراتجتساویس«تاعوتندوزرط

 بوخاراق هدانزیت يدر دققارر کی ۱ :راغاط م مطع نالوا لم یرغوط هی اتسم درک قرطرو

 لای طاش تولوا دمج نددرپ ا نالوا کارت م هجنبا هند نده وکی الاب

 نقلت نناک فو ین بومبرایلج یغاتسا كم هدوت راق ندنترا رحیراثصرا

 قارطا ندنفلرغآ تانسهدونزاق طع هلنغلکااف قاررن میکیا نالوا تنرزوا ثلهوکلوا

 یر هسرواوا هدوان لب :دنکوا رود یرغواط هی ند بول, وډ ندبر .بولو ۱ قشم

 "ندوز رطررب ۵ خیچاکا یلخ فارطالوا ررودلوط هب رد بولرابوطرم هلوا صالخ

 یزکب یدشودبوپوف خیر هوا نکردیک بورلراطق ندرانکند یرفوطناسهک
 *لیلاوح ل وا بول دیک یر یربع یدر دلوط هبرد بوبلراب وط لتراب | یداردق

 :یدنلوات نام دعمر راقمح ندنشلا را ی :دسک لوا بوایر دکر یسلاهاراهب .رق نالوآ

 . لی هللانذوعت یدنلم شوا کرا هلجو یسا دعا بوقیج عاص هسگرفنترود

 1 :ندکد تکرکبسعلنسالشق تاقوت ناملالحنامعا ندمآر دلکد نکهزازتحا دیا مک او

 ۱ :ناجنزرا ندززافا اهل مزاعا نکا نزوا موند هزابا پولات یساغایرکبو مطارزومر ص
 نی رد هوا ات بولک هان استاک لنفا هللءاطعو ق الو صر, نالوا انس هطفاح در وباب و

 ةد هد u اسب دملوا نافتلاووغچ مرج كرات هکنو حو دنلوا تیاعر بوابرو كوو

 لا هک !مابتان ادرسوراففتسا هنرامرح توک یراامقثما م ما هزابحوف جوف

 یتحاضف نزواح حو ارشههحو خان هزابا هکنوح انار ورسخ ترا نصواشاب لم لح طعارز زو

 نت

Ra 

دوعام اح بوم ۱ قوم هکمروکشارب كىاتساپ ل يلخو
 مگ ادرک ناندا رم ناطانسی هد 

 E او وابد ان امرف میرم لس ,اپرادرس ل لش بول وا كانى یدلوا یو۵

 ۹ 1 بورد اول دانا بولت وطیسوسام کیا گلنهز ۲۱ لوس اتسا
۳ i 

 ۳ كن نعبیدنلو ادرهشنهددنطلسلاراد قاوس | بواکید یراموم لینزوایرازوموا

 تب اتمتویدفا ي مالسالا عش یدلروا هل اکنح ی, ,بوایروا ییوب

 نردصو



 مة مالالا مشلقدنلوا د« نواشم نل نوا 0ا اسییردسو ح
 ار اهجوارسورارکوار ارم گكناشماب لیلخ بو دیا مآ RS اثر

 بردن« نامه هماذا مع راو ما وانکب را شالوا هنیاعمیسشسالئرپ لا

 وروقو لقاخ ن دم یی یلاوحا ید هکر دکرکر ںینوہ خم هما دنلاه ف ۱ 7

 زاولع[شیامزا اد دحم بونلوا ما نفگ لئرا دص تم دخروتسدان ور رولو موا قلرا کز
 زوتسد یرهتسا هلغلر ار كنارزو قلغا لو یرورس ك تعا "فصرعال ااو

 نالوا نب شن هبقرزوالام بواکه لوبن اتسا الوڑمم ندنغلاغایر چکی تدال=بحاص
 بونلنق هدادرآرقه دردارا فص نار دا هو دقوار ما هناکرا "لعهلمحو ره هکر داس او ا

 ناب دنا ق افت اه نرزوا یآروبویم لپا تفلاخم هنسک هنماحتا قدص مالک نمتفم ی ان 1 ۱

 ترازو مآیدیادوجو بحاصدرمر دوشم یاهو تعاجشهجرکا اتاورسخ نکا ۱

 ماقما "هوضاحار زویامدق نالوا دق | ندودنکیغلوا دپ علاس رف یلوصو هنسذس ر

 بونل وا هبحوت یل ابا رکدرابد اشا بودیاراع ندم دقت هلودنکننلاهبق اسا :بجو |

 هل دپ و ا را ویامھ رم ناخ: رغ عع یدلر دنوکنابمکتزا
 سو رحم كلام بولپ روک یدباک ید رفش تایمویدنلوالاس را هراس ۷ورسخ هبلاراشم

Eل ور 6 مظعار ادرس یدناق لاسرا هعاطمرماوا نورا ل وارضاعهرفس هن  

 نالک مزال بودی !ترشمابس غلبالا هجو لع هنتیشعآ یرالاسهپس تام پولو ا

 تمطعوء ات ت کوس بوقل اف ب ودیا لیمکت ی هیرفس تامهمو لر دس وهيو یصاتم

 ارور تر ورکس فتو طبض درلوبولکج ره وب م ام
 هیهبحرب ندارقف عرار«لیغلوا مو تم سکر ھن ۵ دنتسامسورهق طارفاب بورتسوکیل لوط دپ 3 |

 ف هب اخرتف د لنسدتل | نوا كنابع تماما د لیاخ لوزعم ړزو ی دز ا قلزاردتسد 9

 نود یرلک هنلو درد بوقلاف رمالابس>یسو دنکب ول عضو هنس هعلق تاتو بول رم ره

 نوف دم هدرا دکساو موحرمهد هل لق تدم بويل وارمعم قوج نکل یدلواریزو یعآ د

 رادرس كنز رسم مرکب كامضمرەامو ی دلا ماقم 2اقبال واتس اتا رکبیزورادتفدیدلوا

 هفارط لب رداپ بوقبج هرش طرکسعیلقاو اه, امف ی دا لوزتهنسار تاتو م رکا

 لمع ی ادا مرآ توت بوک هجا جرات

 كناهع |نافوت نالوا كنتم دخ قلمصاشن وات یر ل اوما ٤

 یاست ارونو یدال لق هلتسایسریشه؛خد یتسیکیانیخاوا فتاو هنرای نمت
ا ورسخ ی دليا لتق بوروتکلق دلوا علطم هنلاطم كناتساب یجاعهداز ناطلم

 بسهم راس

 هزاروقو هنیزواهلمکسا بور د چ ازکوا اتوا انسان تسایس هلغلوا هست هرم زو خو
 ورس انت درط بوک ساب ناز اب اتر جی در از ۱

 هرف قامت دب ددالح هرکر هل دنازاوا بوقابیرشوط هباماب جامهلیاز نوه هاکریاتساپ

 هب واکراند رغاح گون ودالح هلهیدنلوا فقو" ی زادقم تعاس رب عمو هرضاح لم

 هکر که بلد ی لی a iE ناطاغیس هک اسا جام



 4 e :دك دلوي ا ورتا ی د الج یدلر!تراثما : ا 1 ۴ ۰ ۾
 ب .oe 1 ی راعطق ۵ راتلوا زوهشم ها وا ملطهبل راشم روتسدنرابد زوا كنك

 اهدهأس" هی اخ وارغامیروکیدر دی ترة بج وم اسید لنا الی

 سا E N مالسا فرش لتروضح هاشسداب بواب ر دنوک هب هنافسآ
 نیت هنتمدخ نیپاهرفسوزیک بولپرب و قاما وه ەم ورم ئ دیا نشتلوا هیپس

 بودی ملنسو سل ی هعلق یابتا اس ا هزابا نالق امس هعاق دز وبن انویدبا شل وا

 هایش یولغ یدنلوا ل [تسرارامدآ هطبض ی هعاو نونلوا تباعر 2۳ راک د لک

كنو ناد رادرسراد دنلوا نک سے هاز بمزالم بودپات تکرح هامسللا وز خاوا
 

 لغ ندلوبن ۱ را لک نا نص ا هلو دردو ل رع یی راه از لاس> ین :اکیرعلب

 ي هیت دل تا هان [اعهاشسداب بو !وا یب کی رصدهد هل دم عدد یدرنفآ

  یراپماس ا28 درا کی ناامنی دا a اا باطح ید ااا

 یرهکب یسهلج نر ودأف غر اوان اعرل افغا و اغ وچ هلاك هک هنب ڕاءدرمب ولوا ا

 مر وکیدیشت هاروصحا یزدرض هیهرماع" دزا ازخوروفومیراددع بوک هد زود

 نس هیمروک همسر هتفدنیزسکعا قلمت مع وا نزوراهنزنسریاتمدخ هک

 ریاخم 4: رماو ك نن اب رر ڪا نسهیلبا نز وا تماقتساو ظفح ی وخر ی 94 3

 یدنفا ںچ رابدر و یک ایم هدحآ كز وکم رسک یکتساد هبتز دیار یو تاک

 1 ب قدصیدنفا دهیلاراشمیدةج بول وار پود معات دان د ولتلود هسرزوا ا

 نوجا بحاومیلاعلارم ا تلوار روشم هد تناد دو ولش نسخو تماقتساو

 غ ودر م راپ دنا لاسراو مست هموقرم خا كوز و نالوا مزال یشسلردنوک هبودروا

 اسد ی هم رخ یدلوا قالم هر وامه یودروا بوک نکیا لنافوت مطعار ادرس ید

 ۳ بودیا یاب یس ناصح و طبض وا والوغشمهرتاف افد می بودیا

 یسهنیزخر صمههنطسا وا غل |یذیدل اج هب راق تق ولوا نوح كل ابماساهتخاس

 ۱ اج وطب اراک امی منو امهرفسوی دلرو یرامحاو هو یرازتفد هب اک

  سوماج تفح رسوم ران یز ر ندا بوّقمجهن RS انوا

 سا لا یسکبر کر ا وریدنا فحوت "دمو رضرا ندنرزوآ س اومسو تافوت 1

 هرکس هی راتل اب اہآ نام رقو اویو شءرمواتمان روز یسک لک یلوطاناواس
 یاب هیات نس هناحرا كلت راق دراو یدمشلر بوک مه

 .ندنفارتفات ةعایم شم ا ژان هداشال واو یدلک یربشیراکدلپاتع اطا بوق

 رخو, دی اکا هنسا ہلرةنزو كما هاسا محک هان و دود همهو

 در هل شیک ادب ور زا راس رکا هل لو حباشس

 ر تدزع هنا مق ةرضرأ بوح یک ناو انسا ر کد كيلعقلا یذراعسرغظرادرسوب د

 اا ا كند غن زو فلز و هد هرکسعلق داژاوهساویس یدلیا

 ٤ تاہم ةرلیوط هان هر ته ا یی دارا لدق سا وس تود) ونک ی روج و

 رضا م

۳ 

 < ر E 2۳ ی



 رب بلح هنسارراشقا بولوا یاد «هدراصح جوق بولبوکلف] و هداماورضاح
 هنږا مه یودروآ هللا هایس توزار راطنق كس 5 ند رص و هراعهبحاتماد یاغوت کب

 هلکید فسوپ یاد هک ساب فسوپ دوارا نالوا یی یناحتس هتولوااتاس رکمیدلک
 نسح یکپرلیان کها داب مان نسح نوزوا ندوانوبق ال رق مورضرا یدیاروهشم
 هج بوق هل |نادرم هزررک هدراصح بعص نالواراعتس تره هلکمډ یس هلق

 رج اه ندا هزابیدر دیا هراڅ هلبرکسعاتسابهزابلنفارطا مورضرا بوراقجراهرشط
 هوصاسخ نس هعلق نسحبولک هسزوا كروبرم هل تعرع نان رعنا تی

 هیدصج تلاح هل.دبس هقیاضمو عوج هلیساقفر یخد اقا فسمب لکدا قییضتو

 ب وړو بلق تیوقت هرانا اتساپ فسو امارانا هر و هکیدیشلافزا یساقفر بوراو

 ورو شک ] لرآ رص ید نوک حاقررولک هفرطوب برق نع طعارادرس

 هرکدنل 9 نوحو ۲ هنسرزواو دنک بوقلاق ندناقوت گلرادرس اسا ەزابا راي دمرب ویتهعلق

 هدف یشاب بولسا, ةنکرادن نصح  نودنک مور ضرا بوغار یتسهعلق ات

 قوغلوانزوا لامهاو تلفغ مونوبدرولی هک یرکسعو اقا كد هو کی رکناما یرشسود
 یرس زانا بورو وا قالوا هما یوتکم ۵نفر طرا درس ةلاحاتسار فسو یلدروزم

 ودنک هسرونلوا تع راسمرکا رد نزوا تلفغ ونوبدرولک قحا گد هنوکی مرکب شنوا

 یدلپامالعا ون درتب هلتلوهس تعاصمهس رولمشب را لوا ندزمروک ینکرادت قاق

 لایم اب دیفوک 2 تلای رکی ت کنه یذهامدک تعاسیی لاکو بخ نداتسا داسو

 ردا كبه ضم ندرکسع راسو یرچکب اناوت ثكيب جاقرب لاحچتسالاهجو ح
 ب ودیا رابتخ!یرانلوا رادمانورارب رداف هلوط هنارئاسو ندنرللوق صوصخ ودنکو

 مورضرا ن نرنا هزوتاخامام ندلزنممات یلروماعو راذکیک نازوداب ندر اسهک و تشو
 نیرکا ںو دیا دنکآ همین رانکراک نالوا اوا ناتا وطو یدلیار راغلپاو مرنع هنیناج 1

 ا یولب و ط ناکهحویا لع ین دزس ینوک جوا اپ ینکیا كمغبدراو هطاراغل ا

 ییدراناب بو درد ررقم رکلوا تس ایس شی ؟همعط تلهمش رکهلج رکسرز مر دشسررآ

 ا ا ماما هنلاصبا بور دکح هد الات رج ت یراب ۷ ۱ ۱

 بو دل مطق هلنوک یبا یلەفاسم كلنوکت رود بودی لب هلدار ااا یسئرا تلیوک لوا ۳

 د لوا ناس ەدە ۳ فرس یتیدنلوا 2 لوو یس هعلق مورصرأ یرتشرا همو رضرآ

 هنسانماهحوت همورضرا ندنافوتو هناقوت بوقچ ندلومناتسا تان ورسخراذ#
 بولک یاس اهژابآ هرکهورکه درالوډ بولو ورک اع یسادص یداهمو تکو كرادرص

 قارهزاباوتوق هتبلق كركسع هليا بیس اا توا هنیارج
 یشادب ها رک ۳ ۳ ۴ رقیارک كىنا تدناض؛محوت ی دبشلوا تالعهتطاطعا

 راومهان ماضوا هج یراب روس یاضر فالخ بولوا لدکی هلطا یتش قم مان یارکنیهاشس

 هلىحوا هب رک لکا تا اغ اک تیا كنج ہلدااٹساب بجر مدقا ندن وپ بورتتنوک ۱

 هایت اه بورا و هنب رزوا هرب ود یارک نبات یش ادن رقلعبیدلواریلهلماعم

 ی

Foo 



 1 ۱ شتاف نامرپق نزوآدهع ناملوا رکذ كة داوا

 . نرفرطرن اطلسهغلقندفرطرب نانرات

 بولر و شاب هنگ گم رتا ندنلودرد العب ی دیش رارف ل ےس ں شبا كچ
 ۱ گابم "هنسوبتما یدیشنلوا هیبت یس هلوا لکرادت نوجا یلابموتسا نانراا
 یارکتلود یردارب بولپ ریو هنا یارک تكبناس یلناخ مرق لدرح وا گلننانضمر هام

 هلا هتفرف ناب, شیزوتواو هقردق نا شہلا با نوبامهیاتسغود بولوایاغلاق
 یدنلوالاسراو لابعت کجا عضو یاغعرف یعلاراشم ناخاتماب نسحرژو نادوبف

 و بوراو اعم نا زی رفت نادنکوا اپ شسح نل قول رز و ندنی طیزقو
 یارکنیعاتسو یارکد جم علق دراو هب فک نوبامه یاعتود رایدلوا رومأم همانا یتمدخ

 هتک هبلاقصوراب دوراد گرا هلغمالوا شر دف هنمواقم نک بواوا لاتقو كن مشت ٥ ید

 بور دتا دوعق هنن م رق ین اخ یارک بناجر مالا بسح یخ داشاب نسر اپ دتنرامتخارارق

هلغلوا مالسا تکلءدحرس بوک هن وص یزوا ندا
 _ توگهتفاحم ندننیعالمیسر 

 بول ننس ەطفاع یزوالنا ساب لیسح بودی عضو نتارفن مزملام بواب هعلقرب

 ودنکهنفأم وایاغون یخ در اق ی دنیا تدوعهب هنطاسلاراداووصنماش اب نسح نادوبق

 ۍارکك اح لاوحا دع ی دلوا لوغشم هتراق نئاماخ نالوا بارش بوشب رق هنس لىق

 هنثناح هل بولوا م زنم لکنح یارک نیهاشسو یارک ںج یارک نیھاٹسو یارک لپ

  یناعا یلارقل تودیارومظ هلفدادمآ سوع* سو ر تقعرد هن هرکبص ندکدتا رارف

ثامطخ روا کسر نق كس قرف هلآ
ان ان نالواراداوه هولودمکو هل را

 1 1 بولکطت شل ر

 . نیرکشلد یارک كبناجرلیدور وب هښرزوا عرق هل دصق لاصینسا یان یارک ام

سا و ارضا هلمس هعئاطیاغ وز وهطارعت او" بودا
 1 ی رعت اف ب ودیا راهمطت

۱ 
 هب 1 1

 یردارب ثلناح ر اتانوازربم قارواوازرهم هاش ناماسندنیه
 ترودللاتف مو ناطاس هقلات

 ید یارکنیهاتسو یارکد جت راد رل را ناه اعم هکماكنح هاد رق بود !دوجف ندفرط

 تیز رزوآ نوعلمرادمانب ندنفرط یلارقهل كەلى قاع قارة كس قر ق نالوایسهبوع

 هل قم بوراووشسرات یخد ناخرات ات نر اک د لکبو رو یدمشفلوا نیت ناملب وخ

لبور دغا کنن هدانزیرزانح قارق نوکلوا لک ا هلتاقمو
 قوح یف ندرات ات رکش

  یقاصرانوعلموب بودی اتروشم هلار ان" یارما ناخ نقل وا ماشخا رای لوا دیس هن سک
وة یرمهلج رلوا كح یب ردت هژداراذوب زشت ۱

وک هللا لع الکوتم نامهررز د هنوتسر 
 ز

ونلتسام اا اب ابو كسر دیا موسه ندر وغوارپ ندہدام ترودبودرار
 هلا یبا ب

 بود هلواوسیم رفط کرد دیمازر دا ینج چاق هر هه وزروبک هن راجعا ويمر و تروت

 ,بورو رارقنز والوقو حابص رای دشلدہع نزواك ر وب ندهعیراثاوحامو۶ نیراب
 ن اس ندنماعایانبا ندفرط ر ازومم

 اهلا یل وقیسومق نده ری ۳ ربءهأتس

موجر "صرع ها نارابربت ییطایشرکشلبودپ موجه ندهعیرابن وج لصاح
 زایدلپآ 

م نود رک کر" هکیدلواگانح نام هر
 نالوا درک اس لداق ع بودپا دن هم ابوسن

" : 

 نیهاشمو یارکد ج بول وا ن دنا هقالع هلا ترغاعون وی ږی د نددانسارولواداتس|
: ۱ 

Wi 1 ۱ 

 یارک ۱
۲ 3 
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 ۴ ۰ ۷ نزواتدضاعم همالسا لها لاتق هلسورراغکه دابن دید چت ندرار نت نالوا هدنلوفیارک

 هطحالم یوا نارنلایف دلو ناب مور بولوارشحمل ارانا یخ دلئرخآ ارانلوال لوتقم

 : عالش دی تقاع یتدژراتات لوایدب , چاق بج ىيعالمق ازةبوكچ لا نده راه

 بول فاکر اسکی راهطتسا لاک ناخرات" تا انوکا اب ها ار كىنا دیا

 راتاتو لوغم موق لنراق دلوا ناب رکو تسد بویمر دجآ از وکه غمر دلوط كنت هراز

 ثانرانامطوخراپ دوق اق محبودیاراهطانزواهجو علب کلزوخ نالنوقننراتلبج

 كنفت هرز وا یسهم ندنسولعاصكيار کنن بولیسکی ثاب ہد ہکرعم لوا خو "

 جاف ری فیسلا هبقب ك روک ی لاوحا وب یارک وهاس یدنکود یس هزاد هافذگوط یس هن او
 قیعلوا ار يطم هرذجطع ت رصتو نام یارک كىنا ین لوادر دیا بو شود مرارفهار هل ارتشک

 نومطم بو ردلقزامن هشرزوا و نمفطنو لسغ بوردلو نتمم تاب | رک انس اراز هک

 تد وهاعم ك , هفكب ونود بولان هم لک كلب امطوخ هل راس اب ها اقا رو نالب د ر9 ئ دوق هر ۱

 یادعاور وصنمو رفطمتلود یابلوابوردتآ اب وطاتساب دج یسوکد راک هفکلاک دا ۱

 نس یر رس كن امطوخ اش رطربشدوی دا رکانش نوا وس وارا قم دانی |

 یار هان لنا همان لاسرایدنکهنهاکک يرق نا بکار ناله ۱

 .هزتساسور دو لأمر ؟تآویزوااقباس هکی دلار ةمانباوخ بوک ی مانینروق ندنف ارط

 همین در هلا نقا هنن الو هل درر ب بولرر دب وکر اوا هرات ا ق اجو و هکر دیجفاویلویکسو "

 لغواو ینامطخ بولوا یکنجویرفسورب ند هنس جواها حوساتكنلارقهلیدمشنلوا
 لبا مورو یلوط ان نکیشملوادهع قمامقجهرکدهرق قارق غلو هدرفسیدنکهنس نک
 هژیراج امالا !یبرلک دارا تر اسخ بوق هیابردوسامقتسا ۋا ازق بولکوابحدایرف نداده

 هلیراپآر یدک یراق دقح ه هزکدهرقلق دنلوا لآ وس بولا لد د ندیراجما نور دوکرامدآ

 با وجو د ی در دیوکق ازد تب حاقرب ندنفرطهل لمان دا دما هپ ارک نیهاشوبویلوا
 نقرر رب نفر وک دلر تیوکهرکد هرق لاتو داتا رمح نادوبفهرامرو ا

 دا دماهزا رک نه أتس :ندهل یخدران بود او راقالواهنرابناجهفکو یزوا ندهرق نوا

 هلک ضرع یراک اے دحر سوپ درد هد هلک هنوکن دنوکا قارق ید هنرانیزواوی دیشاک

 رکسعرت اسوحورب : ودو یا لح و یرکسع ید قاعس نرود نوااخساب :ناعنکن ده

 راد دبارارف هلن یار ؟نیهاشو نوعا قملواررض هننبالوفل بوردوک هنس هطفاحیزوالب |

 الوهناکن دنقح گرلقارق نزاو هننایو هر دوك هتلودرد هلبا دش دق هسرارراوهفرطلوا
 راز د مکه سردار دمنک لنڈ نها یراک اہ دحر سوی رکسرنان هلااش ایم اف ەد ساو 1

 اتسار رسحنا دوبفا ود لاوحآ ی تار دن وکه مان ید تهمت ندر ەس رولا وزا
 بودیاهلف اش قا زطا لواویز وام دیصترسالمنا اخ بوقمح ه کد هرقل ااو

 هعضوم مان نورب لمقن اخ یارک ك بن امیدبایشصعآ ندنالف نوعا ندوعهیهناتسآ

 شش نوا هلي یل تراغ یرایل اب نلوطانا نلرو چا ندنوص ی زوا بولک

 راسبخا نابرا رظتنم هنبهخ یدوع ككناعود بولوارضاح یسهقیاس س ور ناپ



 بویلل سراب هن وط ثلجوک هدانزندزونوا يی ادختکه لابس نادومق شیک )۰۸
 : ردقزوسر ود ادع ام ندالبرف یدلوا رفطهیلاعت هلل ن ںوعب بواک' باغ هزقدراو

 1 هم دحرص لاوحا رای دلوا لخاد هب هرمأع "هیاسرت و راپ دود بواکه پام ودەليإ ربسآ

 لب AF و ندهغسزکس ی دین وفم ب نوک نوتکمامیقمند نات ا الدرا

 ۱ ار بوک هل < ك ألا للا هنس نک بولور برا هعف هال
 ۱ ی هلغلفا رسام هفرط ورب تر صن بوملک تساریواشبالاعت هربا هبانعب نکیا
 لص بواکهو, ر یسالکو ثانبفرط هلذجمایآ جوا بودا ت تیغردعاص هرز دیو دنا

  لقدنلوا دم ود نوط نرل یرکسع دحرس بوبع | تکرح4هنسکن دنبقر ط هوا ما
 . ینلکنووطنزوا لاونمولص نالوا دقعنم تلا سوب ی دلوا ل خاد هنن دوب بوزو داشساب یضلرم رم

 نید وو ش د وانیدرفیر وطارع جم هماندهع تروصوروینوص یار کود لص اق

 ` یلاعنامرف رد تحوم ر ها ہا سسح یس اغ تاکواتاب یضتر 4 راد ردوا رو و نالوالنس ةطؤأعع

 _ یدنفآ یسعانالوم یستفم نیدوو ادع یسکبراکبیرک |یکب دتب ا بصذ لرکو
 _ ناهجیساغایرابزم نب دو و كلي مرح یکب قنلوصو ك بب دا یکیب یغاجنم نوشزتسواو
 كن الو رام نالوای رابکو ن دنفرطروطار یاو لاخخم یمدآ كر وباغ نات یکام لدراواغا
 .یلا رنج یوي كنساقب هوا هوطو هننیزین واشم بولوا یسوبقسب جواو شوش الو

 ( ننامراک نیعدو لنارموقو جاوو نیدوبامدقم بولوا عج لنسارحع روبوصنالفو نالق

 زن هراباعز نادنمفرظ تولوا یف هلت ا گیموصخ یضعن كحاص نالوادقعنم

 زون وا كيب هلکسعولرر همرعبشم یی هدا مرپ نوا هدر وب رم لعالکو نانو !ارکذاددحم نوغنلوا
 .. الا یا كجك مرا حالصو ملص كد هل شی رکب ن دنس هرغ یار ا مرغ ی دپ

 ۱ و رگ هک ا ر هماندهع بوردنوکهتلود رد یکسع لو لوا هلااد وىق كنس هعلق ۳

 هر موقو مو لنزاغوب نو "ریلوا دامرونلوارکذ کردرانوب طورشداوم یدلرو بونلوآ
 بولاق لنرب وار, یرب ره هسیا ی دفلوارمغت ال احراهدام نالواهدادرارقلنامرایو
 E هلیساضتقا باسا ضعب ننرانیبام یرال کو تمام ییا یاب اهلبوط

 لوس یکیاصوصحوب کبد و رارق بول وا لباق كلر وتب یلاوح | جاو ی دعت ہل یم بص
 لصو هيا زمقج هثساب بوملوا هام هعق د ورکا هلوا مام هد را هناتسآ هل س هط ساو یا

 تاو رخ یوا ہلا ںزوا و دل لنامراکیموصح حاو بولبتوط ک ع ند فرط ییا
 . كرالنا ردشلباړاغم هساصرا هقنلب نالبابنریکی د ندفرط ییا لنروونس یلام

 ۰یچ وا هرکصندن رکدتک ب وشلل د وای ار دیس هدام یب وا ك دنامراکهک ی س هلقېپ
 ۰ ندیرردبنوک ی تکبا ن واكتسرپر اونا هامكنس هنس یرکی زوبتلاكم ك داليمىنوك

 ۱ را روتب بو دیا ترشابماکا شولقنم فورغ نده وا یساشساب یرکا هل يتفرعماش اسا یضنرم

 اکا ینو یو 4 هی هطاصم نری وایطارا دمان ندفرط ییا قحا وارارق رگرب صوب درود

 . هليروهنرللا كرايم شاپ همان 4 تلمناج کیا بور دوك را دغاکول و اتیا

 ھە ترود هرکص ندوب الوان كوساماهلىردن 5 ها ده قیالهغلتسودو
۳ 0 

 ` ك
 ۱ ی



 ندباط وا وزاو هندی مانتو یراک دنیهبعت قو روپ, هلد المات دپع دک وم یرابخلا كود
 بولۋ 5 هر امالایلا نراو نرفر طو هملپ های نیر ذا بواکه نار موق یا ثلح هلک

 "هشع یچتب درا ہک وارا هد ر نانلوا نیمعت لىنىا مهب رقبا وب هنوق بواک یخ د ك فرطلوا

 هتوا كنهنو طر میر هنسکولش اب والد یکی ندقرطلواهنسک ی کیا ندنرابشا:یوبقهیلع

 بوروکی رامکو ملظوارود هجن یراجنپ اکتس كنا ار هر الا نوا تعاطا انسب

 جارخو یل اوحا كراهقنلب نالبا ندفرط ییان کیا تو دیار
 وافاسذوط ی تلا رل نبات اسا وهتحاصمو رانيا مک بوروکی لاوحا كرار را

 است قاستوط نانلالوا هل وو وق سهل ندفر طییا نانلا دنا هو یا ا

 لي. زوق ز وقط قعا ن دنت دم كاعاص نالوااقباس یی رب هقمج ہلہساہپ نالوا یر دقهرو
 ی کسو لس س یرکد یل كعاصو ند کب نوعا قلواهدوسآ ارقف لغلاف 1

 ب سه

 راد اکوزاب هوا فرطر را هنح هڪ رد هسر زوا لب و مص هدر همر وت نالوا لوا ندزوب

 لیدی كرامصنم یزوقط هنلک ن دنقح گل: لبا تفلاحر هلوا نزوا ناماو نمارامغ هو

 علام یضواراهلوارارقرب هدنرابصنم ن امز هت رلطباضو راک اہ هی! واول مر و لالخ هحاصو

 یر نواهلوا نتمطم كل نک د یرطلوا بولوا نزوا ناماو نما هرق گارکوابود كر که س ورحت

 هل دون وا بولصاب راعضو ر افلا ناک ر ووظ كد هن او ندحالصو لص نالواامشرقم

 4 رونکمم وهفم ی دنلواررگهد رحالامیب زهامرخ وا ءد هلس و ط مک حالضو ص نالواالاح

 هوا یی هلنس هعاقدارغاب نالوا یکلردو نکن تومور هنس نلتب
 طعت ثلهانملاع اش اتسداب مرز دغاکه رو کود ویراسایهچ نانموهفم بور دنوکب وتکم

 حص بووا مفاو تیاصا یدر هو رک ین دغاکبوملوا یغار نو ایر وصق لنرقوتو

 یناکتسندنغو دوای ولعم كتلو دءالکو یتم دخ نکلوینکو داک هدوجو هلدایعس کیو دنک

 یالکو هلبتمنربص2ت لبادوب یش در دکرکقاوافراعلناسل قاد نںیا ەچ رت نکس هلوا
 ن دزراق در دلا هړ دک ورکی س هنورقراجام نالوا ننلا بودا شرع ههاسداب یروبزم تلود ۱ ۱

 شورغكزم ددا یکلم هنزتس |نالوا یلکسره نقشیرابوو نغودلوار دکتمهدایز

 کال درا هنسره كد هب لجن یل ارق 5 هو ینکورااضنقا كلر رو هر هک : نکیار رو لوصح

 ٹماعز نشود یرب خد هنسزکسو نکج هيم رو ینا ی د مش نکیاررو شورخكيب رشبقلا
 كارو دورك یدرنا نکشمرو هنرام رام انا اتم کرا نا

 مبا هل درا بونلوا طضاعم هلا یکلع ەقساقەكەمحان ناب یدب هننکلمراشو کودک زال

 ا ا در هیبکج چاق هنرزو ایی یخدی رکسع تکا لوا ی دب ۱

 لک کراصوصخ و یغو داوا قوقوم هراثو یس وا هرژوا تافاصمهل | هاتسدار كنو

 هدلا تصرفو نغودلوا لبر روس كنالکو نالوا هدهزاتسار نوا ا
 ندلومن ایا تاس 4غآر ف ند هب راح نکی ب .واغم هلوحو ره هک ب ولف هدو ر لنادیمو

 م۹



Pq نالوا قنلعتم هنبد رما یر اک ك رایدنفاالع لوبناتساو غو ںلوااج رانرماوانالوادراو 
 9 هلخادمب ومس رامهرومآ هلوقموپ لک د ییامولعم یلاوحا كجو رتمسع نکی كم روک یتعلصم

  یذجشهملکر ما دکمه ویرکاو یغو دلوا یدو هلن وب یولما دقا انا اپ دفا ندیا
 1  یدعشدرولوا قاقشررابیوق نزوا دارم بوک هلوصح لب اهرلک هب سح بولوا لنت حازت
 ٣ اتو نفت ااذتعا لنرخآبوزابنار طضاو فس انہ د یدلوا توفتصرف هوروهطی کک

 ما تجمع مترو و تم
 1 بوردوگ رکسع هنیرزوآ ناګزرا نز وا یییدفلوا رکدامدقم اشسا ورسخ مرکآرادرس
 ۲ نازک ك واب ك ولبى ر كس هزابورب ندشامز قیاسرادرس ات بولک یر ع یر ملتلایتسا
 هبا یس یافتلادیزم هبیل هزابآ ناکو عاش هزاوا كاناتسا ورسخ اضوصخ بود تعاطا
 1 دارټسا ندمح هاسیرورض ی دمشلوا یراط نهو هو دنکب واکمدآ قو جىق ندیلهزای
 ننی د ها يور دوکه هاث هلا هز | اج وکی رکب ر وو چو یتسا دنعگب ودیا نب راد

 ر E لتا هاس رکب رو وج بور دیک شاملرف كبح ارپ هلا نام

 ر ا لواغ هزاب زونهنزوایب لوارکذوی دلوا یعوجسم كرادرس ندلید ن راک

 یتدرسبووق هغرزواراب وطو قلرغا اشا راد رتفدمرک را درس هل در دکر کی قثراو

 دات (ثلسحاف ورابکمسو تلاصیسو دنکب و دیا مک اهم ید كلبا مامتهاهکوش را لاگ

 1 نواقجما ها ایسی رکسم رادرس یخ هزاب| ی دتریا مو رضرا بو دیار بار دکراک
 رک کیک ر ک ین هرصاح مزاولزونههدرولس هلک ك د هنو ګ

 . یتسهعلقم ورشرا بوشار هنفد ی شو اعهکیدبا شمالا هب هعلقیسشاومو

  هعفدوویدلپادش یروبق بوت | ناج هی هعلق بوبارح هنشاب ناجیدر وک ین.راق رتا وق
 ٠ واصحو تاممو كنح تال !نالقهد هرشط یدل نفودلوا نومغمهلب ارورغو تافغ

 رئاسو كناکهلعلوا ین امز نمرخو ی دلوارهطم هبامغی و لتقیرکسعویش او مور اخذو
 هلکمردس مالساربسع هکه لد وتس یدرر وطه دوت هدون یرانمرع كني هب رق مو رضرا

 هتل مورض:النخاس كنس هجا یذهقب اس هنس مطعارادرس یدمغ» یا حا تزکود

 كن هزانهکر در دی ورم راپ دشسربا بولکرکس هج و زاپ وط یخ دنوکی نیا بولوپ لوصو
 نال ڪل شا ورسخ بوقیج هرات د كنس هعلق مورضرا سل هیرصیقیدقتعم

 تروصو در لقو ناجی رب خلولا هعلقورکسع ناکوب هکی دید هبهزبابودیاریسیرکسه
 یی فرج نطفتم ناکزورلاوحاراکمورابعرب هک ەر درهقف ی دلیا لحرالکشم هد هفشساکم

 تارورضجازتو تاقوا یداسعیرویط ران كن هزادا نزوآ یوفم هلوحلطامللو

 .  یافتلا هرنراو ندملهزااواسولع هزاوآ ك دیدرادرس یو وطزو هداما هلدایسح

 . بوصاب هلففلا لء رادرساصوصخ بور وکی ام الع یک ك نوبه چ نو ییازاشب رب كانیل هاب

 كلن هعلق هلغلوا تاراما نیبآ ی ر اتار: صقت ھت هد هرصاح مزا ول بولاق درانمرخ یا دفیو هرا

 ۱ واپوط هلج ملازم واتا "هعلق فو هرصاحم ی دزاصتمارکو یدلریقحهنلا
 | پونجكلمعلق بول ا قم ا ا هبحو
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 بوک: هک کنم رعو یراق نبود لنتمعغاطهنزو 9

 ندنفرط وشو ر اواتسابنسح هلیرکسهلبا مور معا ايزو ىد لروۋراوط بونلوا هرصاع هعلق

 هللا بو ط شب ندنسوبق ناجتزرا یساغا یر چگ:هلب ارلوط او ساومس هاب وطیدب

 بور وق سزتم ندنس وق جزو ڪ كس د وارغامو ندنفرط دنکشک اب دجا
 هلا كنه وبوط هجر کندو رح !بو دیا ترش ابمهکمروس قار و طو رای دچآ ی راک رک

 نالوا م دېنمویرا كنج ز وپ هج هد هل قره یکی ډا هنس نکلی دپ الر ذیا تردامم هکنج

 مورضرآ ده ممی دنیا می e یرکسعر دیاشیرک 9

 لاحم قلقمب هلا بوط بو اا نمتمرآ »صدر شکجرسهکالفاو ترص نستوه و

 زار هنروغ كلفبع قدن نالوا انس هر اد داصومصخ لافح الا منم قمروقرشاطو هک

 درس نکیا کد ظوعام نفور فط اک کو دوش رارص.هنجاربا« لاق نالوار اقا امس

 ىلقلا بوعرماشساب هزابا ناک د تاں د اشم یت ل موعه كمال ارکسع هل | یمه كن اشسا

 بواکند هزابا هغ بودا ك ولس هب هغنطل هلمحوا ردر مطءارا درس داناو یدبشلوا 0

 رولو لیا بوک لا ندکنجرر دو AT اکازوسرب ندا مان ۲۱

 لیکو هللا نان تاج و دیک أدعو ین رالوارقومو یعرم یلک ب وراقبح کوب, تره هسنا

 ناب کد تشیا ادص تمالس نماو تحارووفع هغ اکی 4و هو
 یسیهابس كواب ین هب جاقربةعف رای دلتساب هفلوا قعام هو روا ناک ل لعت بول تفم
 لبلقیرکشللن هزاآ رایدتانامهب هرشط ندی رارغاسبواوا زتمطمی رابلقەلكمتا

 ثمرح هام یرشود هنکرادت ن را سیل هل :اثعاطا یرورضلاب بولوا یکی ربصیو

 بو رذوک هرشط ندرکردنفک نده علق هلآ هن سکرفت قلاندحم اشموالع ےب یدنفآ محرا دنعدبسیل هیر صمق نالوا یدسرم لذطاصمرهو یس گو دنک نزوقط نوا

 معارج مطرش قمالواررضر هنع ابتاو ةنلاموهنسقن وی دارد ناما ندرات و ابزادرص "

 لع مرزوا كجاراصح ماست واج او تع طار کا را درسورافعمسا 9 هیوت هنسههأس

 دعو دعو نزوآ حورشم هجو بو دیا لویق یا اوسم یی داثسا اهرسخرایدتا ابر قأثیمو
 هلوا ورم هی دتسا هر هعلقو ما ییاغا نیلا ےل صم یدام امد رابعم اسا ژاباویدلپا

 یر امتع و تمغر لىخ ههتنافتلارطد كاتس اب ورسخو یرا دمان كتلود تاو اغاتقو ۱

یل هب رصقاغا نیرلا صم ءان هنکیدیدم راقمحهلکنآ ندهعاقفس رولک لوانیغلوا
 هش 

Sa ۱كغ اہ واو مطءار دص ید هزاب|یںار دن وکه پ  

 بوقمح ندفسومفچ روکهلایالایقو جک رب یوکهعج یودیادافعاهنیرات ایاون

 بودا ما زتحاورق و مامقام طوعد هسر از و خدرادرس یدشلمب همرکا و

 هيو دنک بودیم أم یفم مطعا یزو یدلبارافغتسا هنسهقیاس مارج یخدهزاا

 نع اسم هنسامر هلجویدلارانأسحا بودیا سابلاراتعلخ هنرلاغاگروکرووص

 عاج هبج هنب رامدآص ودر ھت زویتل او كولبهن را اغا یمن ار ومع بورتشوک

 یدلوارومأم لبا قالا هیودروا بو دیا عطق ین هق الع نرم ورضراو یدتیا ناسحا
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۴ 

  ةثارسورعا یمطعاردص لعب ید رک هیذعلق بلقلا نئمطم بول اف هطدایالا هی بم

 / ند رداوت وف یکی دایآراح داوادس ور ندت دمر دقو ب وک زاتمعت رثاوب ودیا ثوعد

 _ هنبن اجر كنوب مه یودروا بور اقیج نیرارد اچ لعب یدکجایادمو شیب دپ
 " هژرداج هلبع ابتا یسو دنکویدایا ماست یی هعلق بوراقبح یل اقتاوایشسا هلج بوروق
 ٍ متعایزو بونلواانبیرلکدکو هنخركن هعلق لعب یدلو قم هبددر وا یو شو

 . بوطرتس ندراپ وط ناک هنر ویدر اقمحبوطرطس بوراو هنسهناح وط هعاق

  هیااب دج جروکنذب اب قثلو | لقن هرکب راد ب وط ییا نوا نوچ ا دا دغو ی دی وق
 بول وهب ا شاپ د چر امط یلابا مورضرا كنجوا نوا كرفص هام یدنلو اهمیش

 یرهکب ك حبوا لبا یشاپی وص صو ی رالغوا لوق یسهعلق نسح ن وا هطفاحم
 . بوردنوکض رع انس هلداقم یس روک شم تام دخ مطعارا درسه داش اوو یدنلوا نامعت

 1 بوملوا نواه لومقم یسافلاامایدلبا سامنا هیاغآ ل بلخ یساغا یر یکی یتلابارصم

 1 اما یتطصم یساغا هداعساا رادامدقم سرب ابشاب ما رعد رص تلال ندهر اغا

 ۳ هکېدلړو هأتساب دم یشادلو وبق تاناتما نسح ناد وہق ندیآ تأش)ندنتم رخ

 تم لک هپاغا یتطصم یداغا هد ءسلاراد بوک نددو اتراراب د هل ععا دار و رزم

 هموحرمیاغا نوح نکمشلوا لا هنکلرب د هقرفتمرغا هل مدمس یسلباقودا دعتس ابو بیا

 ماد ندنا بولوا یسادتنکرابحویق یخذوردراشلک هصاب م دق هنلودرا:دب ت منځ

  یدیاراو ریٹس لبا | خس ورید تو لة عن سفن ی ںلوا یلاوهرصم هلی ترازوهسرياتسام

 مورضراهنب ره ابامار لیلخ ندنغلاغا یر چک: قجمالوا لومقمیشرع كاسا ورسخ
  هباغا ا ا قاب قلاخا بودیار ود ن وامه نام رف هرز وا قوا یسیلاو
 لاعاد هنو امه یودروا بیاک لا قلاغا ند هناتسااغا د چی ولو موس ںاکاشساب قایدلرو

 لقلأس ناخ یسجن ؟همضفرد هغی نلرو یاب ماس٥ دج ا كجو کور اوس هنفلس لق دلوا
 ندضفاور لاطب هتساملرف ك ر حق هاتم هل دآ ھا كاتماب هزال ںزوا ینیدنلوار کذ

 رادرس نکر واکهمورضرا رانا یدیشمر دنوک هک مش ړا همورضرا بو ږیارادرس یاتیسجش
 ننراک دا ماقسات نی رخ یکیدایاهرصاح یمورضرا بوشپرا هلا راغلی طع

 ص رقورارارغوا هښرزوا ص رو بود ہک هناوروریک ب ولودب ولو! یو ام ن دمور غرا

 راک یسلاو صراق نی راق نلوا اند صكر وکر 1 ب :زکص رق بودی لامپ اب یا را

 شفلوارادکراک دمر ند ارا دکم ا نال د رابتتسا لتعم اج س هل راشم یاسا ب ولی اتمام

 بورد سس یراتساملزق بو دیآراعلب هل شک 7 ندنرللوقصرقو یرکسعو دنک

 هبا لول ن دنعاب اش یسمٹ بور یک نں جاق نکا بوصا هلقغلا |عهدرب یراق دنوق

 ا ماعناو تعلخ لنس هلاق م وس لب دنسپ تم دخو یدرونکنآ درسرومضح بوت و طیرید
 " رفس دسوک یی دابا لتق هدلتتیل ریزد وح اتاپ رفسوت ی دنلوا مارک ار طم ها

 5 ؟و سم هلک جز یراقاجمس یربخو ناهدرا ندرادرس انس هام یم دخر دیرهغ ك ناش ام

 كم رک اراد رس ها هرتعم ترصنوپیدلرو هاش اب ميهارباصرق بواک هلوصح
۱ 

1 

a 

 یرتم



 روا نت بت ج :

 ڭا اسا فشو یدال والس هعلق زس ا رانو ارا

 نادرس هام زاشمو ین لزا عقد 4 ب ومهر وبه زابایراصحنو ۳

 ناسحاو ماعا رفاو ہداکآ ندنف رطراد رس ید شابا م العا یتلفغ كرم زانا هلی ونک

 لالجااب رادرسهناقسآ باع مارو رسخراد رس تدوعیدنلق مارک اهدا ر دق فر
 عماج لمو رضرا بولا ها 3 هزاا نوڪ هجر نولوا لابلارورسم هل تابوت

 ندا ازا لعز نموراب دلک هب وذروا هلن هنارزو یالانولیقیزانس# هو هد رک

 ت و ندرزو هدماکنه کی 5 دہک هباتساعنو راسو نماعطو تم بوملواكفنم

 زایدلو | هدوسآ لت ونامهیودر وانولوار طم هت زاون نوک هر لاح یندیابتاو یش

 نن الواب ور دن وکر کشلو نا رعمرعم دیش هطفاخ مضخات دنم امت |لاصم د

 رکسعام وڳ تشد نوا گ رفصهامو یدلر وکی بنہاک ینام م مز اول د رلدحرس نالوا

 ندنس هنس جوازوت وارکسارب زرلر دنیا هحوت هنف ااا ونلواج وک هد .مالسا

 هدف د هد یدرلر لیکه رع هر هدرازاب بوت الشق هدر و هنسرهتونمرا وهنلو دو د ورب

 كوابو یساغایرچ کب بواب وتز اجا هنر کسع فاک و فار طاراپ دلوا بلاط هر هناتس 8

 ساب هزابااتساد ورسخ مطعار دص ب ول وا هجوم هلا !یتلحویف ناکراونابعایرلطاض
 هرقناو ساومس گر لداللحا ره یطماعم ناحیسجش یکی دتنربسا کار اتابرفسو نانعمه هلما

 تئورلیالآ ميطعراپ دلوب لوصو هرادکسا نوک یک: نوا كرخال مر هامندنرزو|
 تکوتسراهط ol ورقه اب هل ماع ل ایشتساومات تنیژاتساب :ورسخ بوتلوا

 هرکحو ارزو هل دلراو هنتلا كش وڪڪ یدر دیک هو اگرزواتسابهزابار۵یا تباپمو
 هلا یر اپ ره سوب ی ای فرس نوراو هیدامهروضح بور دلاقتآ هرکصتدق دلمالس

 ورس خب ویک یماشنوفع ماق هنیارج فرا بو دیا تعافش هاب لق دلوآ فرشم
 یالاو ناتتلالح گاز اپ ورسخ نوکلوا یدنلوا فیرشنو م رکن لبا هناهاتس لوز اتساپ
 نابردیْوک ارکان دیهاشداب بانج انس هلن اقم تم دخ ۳ رپ دلوارضرانروک ن اوذعرب

 بولو ۱ ع وضوء رامسد یو تنم تناج یربكنس هز وحش هکر ج وغرس رهو ج یلبوط یبا

 فیس نالوا | اتس دات : ناسحا و یدر دیآ هربخ یر لر دوتسرق 4سهش عأعشم قركدتراسالا

 تلالح ننس نامعاو ارزووم کمو زرعمهلا یهاسدات تافل یدیا هلن ام یخد مص رم

 حاقب ویدا مانروما مط ت رشاہمورارق فص ما قم بولوا مزتو رقوم هل نأتس 1 ۰

 فارشم الا بمقن ی دردیوک همناج لوا بو دا هیجوت قتل هنسوب هاشم ا زاب هرکصندنوک

 یدنکیدقح هلدا قدص هزاب !ندمو رضا عار رصم هر هعفووب تقولوایدنفا همالع

 یدک هنس هر اخي هی عقاب ولا تزاجا ند ساوہس یس هزابای دل وس راتو د ۱

 ؟لاکد لک هر هر دآ مطعارز وامدقمیدنلوانیبعت هفطو هجا یللازوب یو ندنلامهبرصیق

 اا نشمرونکن 1 ایه طخ و دزس هبالشق بواکی سیج هرطم ند هناتسآ

 ڭكمەروسزو هتلودردررکحرفس ت تد : رغرد۵نسر دةوي لوقو ردلظ باد ۲ اعر هل شق علق دنلوا

 شل ن واكاوالا عير هاهیدبالواد زا و نون امه نذا بول وا صمعانوب د لردیامر 1

. 
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 یارب بیر نزوا بولسا 8 وبو رو هو وامه ناید د لم هزوفک ۳

 ۱ ا (e ۱ و4 ندب E رھ

 اا ۱ ورسخ یدلوارداص فیرتس طخ دم اوا لخدهنفاف وا نیطالبس قم | یدنلوا

 ۷ هزورب یاقم اقراد رتفد شأب وای رلوا یه اروب دتاهاتسداب رما ناکدتب !تآرفنوهج

 هامورایدتیا قالطا لاعب بودیاسب>هد هلق یدی هل اد تممیبیدنفا ینطصم
 رکذام دقماشساو راسخ دن یدروک هلکلهتسد بولوارسکنم یار م كمطعا رزو لذأضر

  هنزتفد ك نبر چکی یشان ندنل القتسا لاک ب ور دتل لزعیتماغا یر + نز واودنلوا
 یربکتأ اک وتل الحویم مع ترا دص تو هدرومآر ه لکدنا دا ارم فر صلو دقت د

 یریکب ینالغوا یم ££ ردك | قلامرفراک ںزوا هجو کید روګپ راوص هجساض تقم

 ندازودادشاهلراشهرز»الک دنیا مازلا یرنهآج یت کی فک | لمق هی زتفد

 ثدسهقرع مه اونورماوا هل غلو نار ةا د ا افسو ناما رو ہتم تالابم و ندرافصورابکل نق ۱

 بولوایذوقن ردق مربمیاضق هکلپ le یناطلس ن واه طخ لسانیولقور ودص

 ةسر دیا نامرفهنره نامه بولوا لا ع ك جا هب وا 2و همطاح هلن او د کد رور ندماعو صا

 ` یارو باوج وق ندکید ناعلاو سر لع بوی وارداق هضارتعاو لل عت ر ف اساور اک
 نیا هبنرو ماه كلا راشم رزو راپدیا لاج یب ورو جنس هیقرعماکحا لاثتما

 الصا هلمملس رادرک 3 اب ویلا-ح الصوراک تماقتسای دنفارج یت کیرعکب هوقرم

 هزکلوق نیرو ولتلود بو دیادر نم الکو ضا زتعا هفیسلار وېش مړ زو لوا بويع !فوخ

 م مصو هزتفد هغ دلوا یبولعم كلو دنکه رايدر و هیبفت هل وتس یراثردضح هاش داپ

 ا میلکد قرزوو لکو قلطم ك هاش داب نب فبرج هرب بونبضعریزویدیدعع هی
 اسید سوب یریزو نامادهلبزابن با بورا و و راپا ب وقلق یدنفا ر نکدپدزاب
 ییمدخرب مدیا لز عە مرایتخا ندتم دخوب یو دنکو ملی اق عضو مرقر وق ندمشابنب
 ست وفع نررللوقو بور وس ضوفت هنرابعادیرغربیراتریضح تلود بحاص
 رانالاج در هر ماا ب و هزنفد هنشاس یدلبآ کن رصد ند زتفدودماج بلد

 هداسف هلکمروک نیضخهب یدنفا دعو نف ةاركا كن اسابدرادانلوا عطف یسهفولعو

 مزب نوجا قمار ههاتسداب ا هر وراپ دتا دصق هنس هجح كن دنقا د بول وا ار

 یراکو دمنا یرابدنق |یرج ےکب ناک لوا ندنس دل نلایپ یزم هماساو بو کی زی راک |

 و زوزلن دز تموم هکن دمشل افزا بو دیاراعزفو دابرفهد ل دلی نس یر دغ

 ناف ندنعبوتو دنکنتاک یر چک: بو دیا لزعو ضرع هل مان ی دنس ا لوق ینا یتد
 رای دروک هزتفدیبران الغوآ معو یماعنای راک لادا اره ب وملراجعا هیدن ىسك مانی دنوا

 هل وب هدرصعره هکهیلوا ینخیدننا رایتحا دعاقت بولک وات الزم ی دنفا دهم



 ورا هي الکو لوقلا و هی ارز واصوصخ نو د وپ ب و اص تاقتسا

 هل ارب نت نمسح هد هلکشمرومآ هلب وب ر دش اک هلو ا لولمو نورو مور ندبصنمران بوق

 ینمافقنسا ب وږیا تبالص راهظا نکیا نکم قلزاسناج لا هن اوکح ل يحول اعم
 تاروطتم دون کت ردروصتم لیصح ماك ین هحرگا نکعتارابتحا یازعو

 هاپن اج هاتسداد اما مارب نرداصمر دروقمرما یو دلوا مریلتسم یناروذو

 هدرصم یت الو تدمیدیاراشع | توعد هلومناتساو لزع ن دنتلابارمصم یناتسار ماز

 كناږ د کتیا تدوع ندرفساثما ورسخ بولکهاوبناتسا ی دیا هج هد بز ند هنس جوا

 اتساو رمسخ هک اروهظ تسوروتسرا و طا ض ەد ند کسعهداناوبی دا لنماقه س داس وزو

 ر و دص یهاتسداب بضغ هلکما ضرع هز و امهر وضحو در داتساب مارد گارح هب هنتفو

 نورد سیح لنس هطوا رابجوبق هتفهرب و هد هأقیدیذتفهر ینا مارب بودی ا

 يڪ ابر ي ناشيو رد هیلاراشمړز و هلک هرماع "هن ازخ لخادونداصم نکلمام هاچ

 قالطاو وفع لکدتیا ضرعنس هل وا قالطا هښ نامز دعب بولاق لنرزواایر ویربصحوب
 یفاقو یدلر وس ناسحا یسهس ر ترازو ناک اک ولو قاغشسااب هاشداب تبانع رمو

 هب یدنفا نسح لو زعم ندیلوطانا یورر دص بو دی لو زعماعم یتسدفدا كرل رکسع

 سبح هیهلق یدب ورایدربو هپ یدنفاںیعس وبا یتیضاف لومناتساب یلوطان اردصو

 یر نماقم هن بودا تجرم یی ی دنفا یتطصم لیوردزفد یی دا قالطا ام
 سوم لنس هعلق نسزاغهلنزاغورک د هرذ ی اخ ی سوف نک هل بولور شا نرشابل ۳

 ب وقل رولوا هما هطفاحم هنس ۳ ییدهر هزابارابد و نیت ھر رم تیافکدّس بو دی ۱

 همجکیدآج اقرب یلائماورکبر و وچ ندنعباوت بولی رو تانییعت و یارس نیعتمه دیک
 یربغو تي ها ءاطعوا رک نایاسو رج شوخ رس وك رشا بو دیارایتخا ض فر ورآرق
 تان رار وکه عج هلن احا لوا رای دل ات بو لوا تمعن ر طم و تیاعر هل عوللاح هنعن و"
 ینیدلوانک اس اشماب بجورظان هنا دیمزک |بوب انوا درجا هزابآو ابنا مظعار دص علمنا ںیم
 وضاع هنرهس ںیرج ندکتسوک بولک یراٹ رمضح ناخ دآیم ن اطلس هی رساثساب مهار

 زار دی رتهراهطا بی انوا درج هلباهنطاسلاراد ناشر ف بور وط هقشاد ناو هژابیدرولوا
 باا نز وا هجو کیدلی د بولوا هدابزا ومقام یلالقتساو نوع ك ناسا و رسخ یدیا

 یداوا لک مجرم هلا لیلذنو لزع یوا لو نفالخ فرط بو دیاری یغل و لی دب یصاتم
 صقر رعاتس یعفن لکد لک هر هناتسا یتحراډ رو انسا د وشناسانا هناتسا قاخ هاب

 ةفحا روا ع یا نی رفآ مطنر د وب یلطم هک ییا شم ړو بويا وم انحدم كلبا یار غ
 هسکر دشمال یا یل هل وار وبیخ خق وکر وشک نکس فصاشک هعاقردغص رلدرادرس -

 حاو رادنجر دقوا یناہج ی دتوطرغظ سوک ل غلغ ربح یراصح هلبو ر هلی اوزار وز "
 یدایا لیریجهقف روس كج ریاشوکیداشاب ریشبنی دننانب رب تالمو
 کردن دیداوح ندیار وهط هداناوسو نی لاوحا لالتخا رسکنواعد سابلاط ارح

 هکپ راثسابی راکرتبا ریبعت ماما نیا نایغط ندنس هغ" اط برع به دمیدیز كنعپ
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 عافصا یدیشعا بقل ا ربما ب ودب |ثداسیاوهدیدپا ۱ رد مامآ ۴۳۹۹

 يبصم ی ووی راك رءوس كن اشمان ر دمح یساشسات نگب ولوا یلوتسم هنر ڪا كن

 بور دک ا اک وک هعلق بولو توق هک دکل !یربصقت كناشساب مارو

 هی تنعج بور دنیا لیم هیودنک هل غا شغ نزاوهطنح هلم | پدر هنر نابرعو
 هدافنصر اتم ابردبح یمیلاو نیبولک با نابرع هدایز ندکیبزوبهرکصن دک د لیا دیس
 ب رودنوکم دا هنلود رد بولوا برطرف یلاح كنا ثساب رلہح ں لع وحو طے ی دلباه رصاح

 دجایر وکتنکمو توق بح اص ندنساقتعكن اشماباه رف هجوق نکا دارنا
 یوارغوا هنس هعب رخ ورکم ثازاتاب مار هدرصم لق دراو یخد لواراپ ربا لاسرای اما

 نیغلوا مدادما هندناحنع رشا وارکذ ی دلوا اله لب ی عانتفاض یر همعک

 یسودنک الاع نواوا ندنسا ةت ءم وح مس ماف هحویرارم ان ها ربص4 یارما

 هلا بدا ی هورکتب اکو برع كنج هد راتکلمواهکكلس ون اف نالوا ندر می أ رم

 بونلوا منار مالا ریما هنتل اانیراید ی ییا لص لا یتکرج راد رپ مانتحاص مان الا ناپ

 قلوا قعامهنس هرمزرا دعاس هیشنالغوا یهامس لیعلوا ممیدا دما یخ د ندهناتسآ

 یزمرقبواپ زاد یل وق نم : هنبسک كش نوآ ندنف الحا ولذازا ک كل وساتتسا هلمطرشس

 زادرس لن اغ اس هب هغ اط لقريب یزمرقوابوقاط هش رز افوب نیماقآرهبیر اصو
 برعو ن و هنلاوحا دو دح لوا هلمخ ابو بولوا یس ادخن کپ ار صم یلاواتساب مهار ا پولوا
 هس ناب ی راصویونلوا بص ش اناغآسس ردار وشف ردوو فو وم ا هنتمواقم

 هلغلوا لداراو لاهح ل وقنانلوارکذ ب ودلوا بصن هنسک مان اغا زرا ذکر اک نیلا

 لایعتسالا لعکیعلوارب ریس یراطتض ید للومناتس !توملوا تل سک ی راد ور رثس

 ۸4: بولوا قعام هیاشساب وضناق لنآ هک راف دنلق لاسر هرصمبوارر دی نامک هلبراخا

 نق دقچ هبا ی دیشلوا یسیکمراکب نیاتمابنیدباهنییاابردیح مدفا ندنوو ر تیک
 اتش ابر دی بويل وارد اق هکفکوراپآ ندنفی د لوا یرکسع هبنرم تیافکو یرکشا موو
 هرابک لق ںلوا قام هپ اسا وصت اقرکشل ندنکندمور یدمشل اقروصح هداعذص

 ۱ تان وفن اف ناق دلقح ها نالوا ر دنیو نچ لحاس نولواراوش نیٹس هلکسا سوس

 گل یتساغا كول لکنج هزب هد هبرصیقاشساب نب ږیارو زم ی دلیا لق بو غو یاش ا بییآ
 ند راک دم نقرلوا یسکنز کر د نع هنلناعااتسات ركح لاعب بولوا یدرکب شاخ اعر

 هبا نمت ضبق یلاوماو میس یرانلوارا دام ندراتیاد ن دیک جناب بودل ض

 یلح بت اکیدلیآ لتقب ویمر و ناما هلک | تیاکتس هی اتساب وصتاور اج هلغلوا رم

 قیاعنص نالوا تكلم” ا NRE ر ساو

 اسا وصناقتر وب زم کردیا لقن و یدک یدلکبودیا ماست هماما ید یضاومر اسو
 نو ذشلوب واکبوکج کشر رفاودجا فیرشم برش هکملقدلوا لصاو هل

 ان درا ذک انشکآ هام لها نزوا قاوا ندافرثمو ایخ هک رادمات فیش لوارادغومصن اه
 زف نرشالع, ی دابا بصن هنیو یدوعسم فنر تودیآردغدنک دیش افتح

 دوپط



 ۹۷ یازمرادقمو كناساب TOT وهط

 ت امهم بولوا را درس هنیرفس قرش نوح ایم الساد ا فر ق ر لوب تک ر ولوا ف رو4

 تخ ورد هد رج ناطاس پوای و یر رتقد هيز طن ها هایسی ننلوآ ع ورشم هکلووک

 لنا خمر بابو ق هر هغر دق هلا یراقا زوق هقتسولا در طق ر کس نوا ام دقم راب دا

 یدنل وا شرابسیتهدخ لقت ند هرق هنس؟داک:باح ب ولر دن وک هنس هلکسا ساناپ

 درا 1یوکیتزکس نوا بو دوقنادکسارافاطوا ین وکی زوهط كر و ۳

 ماقمءعات هد هناتساباعساد می سس ا هن وأمه باکراثماب

 ثمر و بحاومهلو مطءابیزورت د کرد یک دنکهزکد شا اسا سنا

 ییدرو+ رکسعاساب SAN و رفع اطارات را کا دتسا نوجما

 هاد! شورغ بودی مانتما ندنلوبق یس هرمز هات لوا ها شوشهمو وز بحاوم

 مور ندوامثساب هب روز بواکهبضخ مطعار ادرس رای دنا تعجب دز رتسا هج ارامعلا صلاح

 ندنرو مو بضغ لاک بودبادار ملتقى امقتسا, رکی هرانو ور سمو یمب)دراغأطو و

 امایدلهرفبول | ا هلو دنکن رامماسا كنور هزم یا قا بودرونکنرازتفدهطاقم

 1 هعف دون یدال وان xi یره زا توایر وکلا هل وا مو قفتنم هد راوی روزر ورم

 یدتسود هنکرادت قمر ەفير ط ماعرهفتنیران روز هام س بو دپ بلج یملق کان یرهکب

 ناقس نکیا مزالدضاعتو قفاوت هلنسارا هابس دایر کب نا واوا زهجسو هرفس کټ
 نکو یا لوقعم نیہلا تاذ ح اللصا در دیتمزار ادمرفس تقوزالوا لا عاقیا ی التخاو

 MM بوددروتکنیرابروز هامس یکی دلبا مطق نس هفولع بولوا مدان ساب :هلکقوسراهودربخ

 ۳ لاو لق هلکباهبوت هشام رج بووا نل | قاب اشسا یخدرلن|یدلپ ےک نب رابماسا

 باک یدبا شەرۈنوكى رار داج ەچ رج نقار صور یدلوامغدنم

 هح رک ایدلوا هل و ااعفا وراد دیدردبا ت اال ده وعص و ٹجز قح هلواهدرفسوتسارف

 ما دقا هنامهم گرا دت بولو ارزو ر وسحوم دق ٿب نروفوو بیماشماپ ورسخ مطعارزو ۱

 انصوصخ امد كف سو كانتتیاغ یس هلصوح نکل یدیاطنلاعدع هل ماتهاو تیافکو
 یدنکه لبا هام ق جازاوروطقمو لوبح هلتقورهق مبطلاب بولوا كس "هجراب یقفشس یباق
 ندنغودلوا انف وخ ندو دنکق لخ بولوارومشم هل |قاقتس تا دحا ننس رکسع هما
 رارادرسیلاثما ماد مهار واتساب داهرف نک قاس ب ولوا مبطل اندو شخ اعا

 (عطق هلا اضسود وح ب ومهاتیاعر هقلخ هباار ک اوهاعطاو تمعذ "تام طس یک

 ادشارابدپا ار هقه و بو عر مرا کورافص ورفنتم ندو دنکقلخ بولق هلغمألوا ی سات نسا

 ل اح هز بولوا ن ساره قلخ ندندضفورهق كد هبل وام ولعمیلا وا كنس هنس
 یش انن دمحم مدع هی ودنکكقلخ لل اسوب نکلی دلیا لممکت ینتععاصمهزاپ اهسیآ
 هکردراشید فلس ی امکح ردکرکهسالوارکذ لصفت متیدمن ونکهدوحو تم دخرب

 هللا یمسی ران اسحاو ماعنا هکر دمزال مرکو دوج هرانالوا ركتمورامجور وهتمو بوض

 قالتمو مضاوتمهکر مزال هصاضشا نالوارادو سیسخر)هلوا لمضم هنیراطاسنو رک قل



 "وأو منم هلرامآرتحاو مضاو "و مالک توالحزانلووور نیا اکاترلوا ۸

 ح الو رات مهوهلواس لس و شد یلاعتهللانذوعتراهب دردراو لیدولتطهساغو یرک

 اا ورسخ معا اار وکی رکس نوا ك عقلا یذهامزملکح هلې حور یلفت یدوحو

 هد رهثس یکسا یدلوا ها رو روند نآ دمه ودا دغب كري لحا م یط بوح وکن د را دکسا

 ..ناکرت لنل زنم ن داوال ویدمشاوالخا دەب ,ودروا بواکاشاب روژیسکب راکدیلوطانآ

 هرودروابو ونک هلا نرامصا ءجافر بوروا ناو لقدراو بویر دوک هنیززوایسایقشسا

 نیا یس ۱ ناسا ارخ هاشد ناسقطز وز ز ومط اسا تاب راد دنلوا ل تق ک بلروتک

 یا یسایابیدلبا سولح لثنورقیولوا یهاس مداح هنر لا دخروگ یسااپ

 "اتم سامعیدیراشعا دارم ك مشل هصح یتلود بولوا یلو تسمن وما شاملرقءا ارما هلغوا

 eG را ةا یدلپآ طبض لق قسم یکم بوربف ےل ی رارودر مهرکصتدق روا

 :یازوعمر دیح یس هداز ردارب بو دی ارا دم هلیفرط ناچ لاو كيزواهنس جاقربرایدکچ لا

eهای ات نم ولا دبع لغوان هللا دبع یخ كز  

 یدادجایولاورب یدالبیراق ںلاندنا س ارخ هلکه نران ز زون وا تن هرکصت ن او

 نلالح ب واکه نزار ونس کام مو رهاتسدان عی رب سیلاب ا مح &

 .هرصاحزار دور ودیرهکلوان اورو ناوروژپم؛ی دزو یتاص بولو تصرف ندنلالتحا

 ییدهنیانغ لغ وا هلاغح ب ,ولا یراهدنق نده دبی دلبا لتقیراینسبولاهلبا ك نحو

 لعاص نر وص یدلوالت ان هکشردو هنر وزو شاخ ات هنرفس لبیدرا یدلورفط

ادغب هرکصن دکدردوک باده ضعبو ینا بودی بنر ۲ هبذاک تامدقم
 .بولا یخدید

 رحم رخال اب بودیارا هل جوراب نوکانوک اب هعفآ دم اکر تب )موش موررکسع

 مزاوش در عقد بو دیر فشق لان ادرک دسغ هلا نوسفاو
 .هنراتکلم ناتسحەو نا

 :هلنسلوالا یذاج رکسز زو وا كس یدروس قلهاتس هنس حواق ر3 تولوا یو تمس

 نیرو ین كنس هناخروک لسدرا بولوا اله نداقسزسا حاناردزام

لغوا كنلغوا یدمشها لثف ینلغوا ودنک ید زوم ندش#ب یس یدنلوا
 قض

 اا هژیحو كاب یب كافس بولوارابجو رورغم روبزمهاشسیدک هنیر ازم

 شومارف یاب داو تال شکرس نیلوارعسم هرودنک یک ساز تماما ]رو ناز ید

 بد ادا فورن هیبسالب لەخ نکل یدیشادرفتو هیوندا

حش رو یرابنسش كس ه٤ هلمس الب تصعتی کشم رک هراز رب
 ی ف

 یاناعر یدلیا هلاز اد رانا یط lh یکداع یدعخو یردق ارو e ا

نکا یهاکحاو ین پاز هر دا یدعتو ٍط هقلخ بولوا نزوآ تفدتاغ هد هبا
 

 :شابلرف ید ر وفومو لگد یلامو رومعم کلم 6 یدردیا ارحا ست الب

E۲-۳ دوصقم هل وا 2 نزوآ ضقر به له ی کوسو تلود كنف 
 ۱ 

 *لرابهلم بول کو یا ناقج|دن یاو دف ضقر فا بولوا تنطاسو

 نیقع یاوع بولق لصانعو تاجا نوچیایریص هصقانسوفن تحایاو میسوت

 هب هش ز



 گلار دا ىك ویا عوضوم نوعا n ناب هعانحا كا طر ها

 یلاعت ریا یدق ار نںلا یصعن : وراك هلا ثلموس نوغوط لنرلجعا ن کی یدشابا

 قد دوطهلدادا دسو لتسر هقمالک اى رمالا سقنبو ر وفا صنا 4نس ےل تلمسصعت اکا

 بولوا توف سابع هاست فلاو بثلتو مس هنس مياتو نما هبل اترا هیقتسم
 هاش ها ونع یفص هات بودی سولح هنر ازریم ینص ناز رم ماس یس هرس

 ۱3 ۾ طعا رادرس بول و عوقو نسل والا ىذا هقباس " هنس ینیدلوا مگ ۱

 1 را امزلوایح یدیشعا د ورو هدف رورهرهخ نکا هدرادکیمآ

 هم عراب د هاست فوخ تیب انعم ون ااغ لاصق ییدرو هیات ورسح یقننای

 لاا اتا ورسخ یس | رب دهن هلا یس ب هاش ر هتل و صر لح یدعود ید 1 ناخ

 ااا رج ىسا رمالا ریما ۳ واتا ینطصمیل کنن ندارزو ندیکهرفص

 یراتسوم همقچ ندقلبثماب ییاغوطیساغا یرجیلبوات اب رکب وارا درتفد شابلعفلاو
 ۱ اشابورسخرتلوارهمعت هک ږی هد هبت رم ړی راکه سیا كار ê یدیلاتس ا یئطبصم

 ۱ نامرفل ی در لیک هلو اظحایح هلتس ايس طارفاو كر كیاامد قارها

 1 ی دنا ناکا ;bse ن ںنتاضق رابد لوا قدزاو هرهشم 1 نوار ول هتک

 یالطاهنهاعبهجرک بو دیس بح نیر مقوا تباث اع رتس یک ك ت اکتسبودیادخآ
 بولوا گیل هو یس هرهز كديضاف ناص+ ندنسهزاوآ یتلرادغ كارزوامایرلیآ
 یسحوصو لحوص تالو و تاضقنالوا لنرژوا لد یدلپا تافو نوک یتیدنلوا قالطا

 نود رزو لوار ولکتسبولوا گاز لی راما قا كيا صاوش بونسد هفوخاموع
 ۶ 4قا رارانل وا نما ندررضوبد عردشاکایهگندنلو لکوک یالواص ولنا لنلا یعاق

 هين وق نییامهیودروا بولپراو هب هږن وةید رار ییا قدصتو تا ربح هون وا رق نوخ
 ناعاس ن اطاس هک ك يبشر وط هجوق ندنسارهادوان ال لوالک دنا لوزن هم راج

 یش نږیا روهطهنمانی دهم نا موراقب اس یول وار ل درب رب یزاغ یم ا ندا مز نان
 ندنخ اس هنن ول وارک م یدیا هنسک شل وه دواتم دخ هدرا دح رس بو دیا لتقاسفنپ

 هسیا اتاپ فسد ر و زم بولوا توادع یی دق ننیدا م هللا اسا فس وب یلد لو زوم

 یوغرمو لوبقم كناتساب ورسخ مطعار دص هلکمر وتکهدوجو قاتسادلوپ لثرفسهزابآ
 شمر وط ید ناما ی رادرس ید یش عا تپ اعسوز# یریز وولد رپ لوا مامت نیغل وا

 للفواوشا درة تاک شمروطروب زمو یدر دیکت علخامارکا ار وص تلا یغو دشلیببواک

 یدلایرلامخدش :ہروط بولک ی رایکاشءانیکآی دیش رارف بودی ل تق مدآ جافرپ

 ب ودبا توعدهغاوآ یکی یر وطیرزواماشخا مط ءار لصیدپ اراش ۱ اوکشود

 ردقوبولتلود لی اوح یخ د كيب یدلپا لاوس یاب او لو ماکو دنیاده رج هکر اک
 بوک همضغر زو یدبدرلاق هن راب ناکنوکویرولاف یه النبع یحاص رکسعودنول

 ss دوهو, ها اکدب , د مرراب وق کش هسخ من هل هاست ىلاوما تاکو دن نخ هتل

 ق .كلسلکدردات تقسیم دا فرس هنر ند یر هجا

۶ ٩ 



 ردك یاب رک للا يا هدرشحزور كسر ریکهماق هر قحا:نودیامانسا یبزوس نیش ۱

 راپطا هتداهنس كم یشهروط یکک و دیددالحرزو یدلن وراز وس هاو رب بورد

 ثكنفت و ځی لمدوجو مدرک ساب نسطس یروب هب بول طج وربکن درب یتیدروط هليا وشم
 غا كنامز كرحاف حر بول اظیکثنسر دقوب موضع شمالوا كن جز ندرافک

 كرزون دردن داعسرب ەدێلو تداهش هللا یر دغ عت كنالفىكڭانسر دکب كاوا ندکمرک

 بش برض گربلدرمد لوانوشپ واد اندی دالج ی دلیا هلعملغ م وتش هارو 5 یکدنژود

 لننابرع ندب كرب لوادگراشعت | لقترایضعت نرش رضاع یدلیلالجندنندبنب رس هلا

 ا هرزو ا قلوه دراز :خ حج یرا هر اشد خزر دقشقلا شش ء:اصیراچز نالوا

 شد و نعط هباشاب فو نالوا بیس رزو اعو قلخ ندلحا ی نو دق رو الد نیل

 قازا سجروکارماکړد خرم هسنوق اهااب كم وارغام" ا راد دلبا یشهوکنهلا

 روهط لنلتق شاملرف كي هی 7 ارا راقدکتكس وارغام نرزیامنش

 E 8 لف نولوا عبط مرآدرس یس هنس ا دندپا

 نالسم نونلوا دعتم رخ هنا ل 1تیاکد کالا هتساملرد ناک اک ەل لوبناتساب وتلو

 یدومشنلوا هبجوت هرو دنکی لاب 'نامرق هرکص ن دق دنلقراتیاعر هلعاوا یم م هل مسا دع و

 کر ماامایدبادب نم ره ا اب لیف هدهنج یار ید جم بو دنک قم و

 ندنناسل كر یز مهلا هعطقو اف رطضعب تو لو یدپال ام هطل تو ی دمت مطلایو لچ ار

 ر ا كتا فلول لإ ناب انابیلاح بسج حوا قوا
TE3 ؟۵:نم هواک ن وج بمس نارا دم تھ والاب  

 کا ANE <دقرتن وار ارغامنامهرف 5 نارممرعم دوبرح هن اسم مو

 e ع عانا تکا ی در دوکه هبنوق هما روانز كولر دم

 یدلتسا هلاحر رهو ل اوما دخا نولوا طاسم هةلخ نامحروکیال اورلب ین انعبادآ

 .دراک هت اهراکیدررردرک بور دن هر تکه اهالغ بودپا ارت یچ اص ك رلزتخد ضعد

 رۇم و بلصتم كنبرهشم هبنوق ل نکدروآ والا هوو 2 یلسم بوش هنا اوڪسا

 دوم ند هبنسح نادا سړ د لیةوارما ش اف نا ھڪ یلح مهارآ یس هونح رس

 بودپا م یواز السم ا ا لو

 اندام رک مهار ا دسر و زم ی بواب ن رداج گر امحروکب وهلتربغ

 N ؟اسراپ دنا سا>لنس دعا هبنوق بروتوکو یدراقچ هرس بوکج

 لبد مها ہک ںکں ایاز درا سخه یسلاه هبنوقراپ لوا ناشیرو نکا بوروک

 ته یاد هدربنو سید ملط لنوو اکیا خام نوکیا ا 1

 ندارقفراسو ندالعو ندا داس بول ضرع ندب الو شات بودیار رصح ۳

 دادبورو ینرارضحت و ضرع بو دنکی رذوطه باسا هرسخ طعار دص ی اوت هورکرب

 اراک اتو .اوم قلعتمهب کدعنو رلظنالوا دعا رخ درد تادا ةواوکشس هاهاوخ

 یر دسافمو لاطم هجاعقا و بولوامولعم كار ادرس یرداسفو تعانشن گارامجروکن دنا

۳ 
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 زرا یکتا ار نا نلری وا یدمشع ارارف ندنفوخ وار غام هلغلوا تباث هات او"
 هنرزووارغام خد یکب یغاعس لکی لملکرابولمحوکلنزکس كر و زم هام یدل ر دزوک
 نوک ی یشرابدن وق هنا لمم لوڪ ي وژراوهملح هدرفصهرغیدنل وا لاسراونیبعت

 اشاب ورسغر دغابوارغ ام لنق ید رت س وکی الآ ب واک اتساب دج ا كج وکی سلاو ماش

 یم رکشل كس ابلرق بوز وب اخ یافجر اتاقباسو ارغامروب زمکو د یلج ب اک
 زادرس ادا ةنغیدنل و اتم دخ ممطع هنتلودناذعل Tae | رب شو سرس ےمعط

 تولوا د[ ەم ەن تم وك نات وک نکلينيآشع ود ناتو یقاک ساب لملخ

 كت امرق هلغلوا لفاغ نذر وما طبرو طبض ب وہ وا قوقو هنلاوحا كن هيمالسا كلام

 همطعارپ زویرابک اس بولوا كن و مان لک دنناداسفو ملظ بولک هتناب ابقتسا یضعب

 همه وو درابفاکس دیاتردوانلود نور باتادو رسخ ۍ راتسود یضعب یدیاراشمراو

 یدیاراشعا قوس نس هطح ال۸ كع ارارف بودیک بوقیج هبناجزب بور ونود

 تباجبوراوهب یکپ دلی د رات ږیارارف لناتسحر وکی شان ندنف وقو مدعهنمزعرایدوب
 زیاو لو بود سابق ردنکم تاک ید تتکلمو یکی یدل وا صالخ هما تناعتساو

 نیعتم نوجا یذغا ید تک ب وقبج یرغوط هب هیطالم ندنکی دای ی داوو توسو -
 لاح قلئروق هلدارا رف بوردن وک مدآ هیودنک هلدارماالوا بو شنی هینمقعاش بروز نالوا

 وار غام ناهراب دنا یعص توردلس نکی دیا لاح الاء دع قلزاس ناحل با قلا و

 یعابناو یلغواوی و دنک كع بیا تعاطا راما یوم یم یس 60اناتفلانع
 کو ایخاتوا معا ارزو لک درونک هملحینوک یذرود نوا كرفص ر وکجلنودیق

 1 كلم هلنلا لدو, هنرو اوال ای قاروارغام یدلپاد وعقهنرزوا هلمکسا ب وجا

 ماا زن یللا قرف هجت ی یخد نلغواورراشمر دن هربکر ابر شوک ن راتففیراص

 ةلنم ساز المد ,ینلغوا لعبوارغاما شایدلبانامرف قمروا نرانو. كنس ےل

 تدنلبم همدكلف چرم بولوا رادغو یوخاتساپورسخراپ دنا ناطلع کاخ نرهلک

 یرابتخایزاغشاک همالسا بو دبا كرت یلطاب نیدشچآقمس یتمدخ مع ر هليو

 "هرمز دعب نمویدرب ولآ ماقتنا همج ها پورو دلوا هللا اف الخ و در دیک هزاتسجروک -
 هغر صقن یهسنت للا حنا سا وب د هملبا قلرادبن امهناذع لآ هتسک ندنفلاخ

 ناهاتمداب فسلیا كلغ )هکلوا بورو ها ك كيب هم هاش یدلوار اکز ور
 ناق در نادان لیکو رو یدبارازمروک لوقعمو .یدیا رزمرو اضر هشیاوب فلس

 یکی یدهوروب بوی تلخ اضرف ید ب ناکت را یجیقردشوب ندنلیمهککوو

 لات جووپ موبلادعبو قم قاقجا ها داد رتسا یسان قوقح لنروص ینیدلب توی
 تل مادعایمان تحاصدرمرم هلو نکبا ققواو بسا ان افتکا هلثا هست وب دنفس هبا

 یدلوبنمارزج بو دیکهلو لوا ید ودنک هڪ ساو لتقلاب لن ات ارش در دقلرادغ یف

 ی بولیجوک هرکصتدقروتوا نوکی دینوآ بولک یس هنیزخ رصم ندیلحراید

 ایج هف ولع لوصو اتا روز هد هفرواو كج ۷ بپوابرو یلایاناو هباغا ىلع یاب
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vr: هودراطقزوب نوبقردق كب نوا بواب ر دوکه نرزوا رف ار لبا ییاغارواد یسافا 
 ترب لننییامرکیراپدوهقرو بلح هکو لیبصفت یدنلوا ضہق نوجما بم بوابروس
 هن را د>و دع هکهورکف ورعم هلکع.د یسهفث اطیلد كسب ند هکار ریاشع ناتوط
 هدراق البأباسز هلا هممخا یس هل ج ید | هيا یب یلاوماویسار هاو یش اوم بول وا تراه

 قاکس تنم یکب سولوازوب هک كیبروچوقراپ ږیا لاا هفرم بو الباب هدراق الشق فطلو
 لام بو دا تکرح نزوا نعرفت و ضرعت بولوارورغم هننوقو ترم شع تزاکر دما ںنرق

 نیما عرازمدوخ راناکرت نالوا یابنا بولوا نو وال ساکت یخدلنسادا یهاتسداب
 قوبق یک الرا ر دلا یندکاب هک دنادایرفهعر زم بحاص هج راق یتا ر غوا یر وس نز وا

 ا ا جای دغو طه بوب تورم عرش فالو ارپدنوسک

 هلنااتساب ر اسو یلدو اسان روز نیغ وا ناکتسا ید یرادرم بوک کس نکر نيڪ

 زاب دروتک بوزوس نیا باود دحو راد لک ندراقح بودی لاسرار ا

 OT A ی هدایز هدو در وا هللا یبس ناکرت نارکس یا
 بونل وا نامزف یسانب هنیفس هعطقز وب هدکح مرد یدلریو یل اغارابهابس هپ اغا

 یلاوالامیریدنلوا لییعت ؛رامدآب د هک هنس هلکسا هحواف هل ه ربخذو تامهمزاسو بوط

 . هنسهرغكرخال میروراپ دتا مزور هردذو یحاوم لو بول راو هركى راب دانش نوا
 . . هسدرامیونلوا لیمعیهخرحاتاپ اپ ینطصم هدازیع ز یا اع یسکب راکیرکیراد بوابحوک
 ۱ ۱ راصحوت لتدرود نوا رخ الا دن و اتا ركب رادرتفد لتف یدغاب رومعب طعنة دراو

 ` هرزو هوادار کنون :!نال واراد تفدورپ ندن سس جوا الا ترازو رم

 ةنس هعلق نیدرامه رکصندرازآو باتع بروتک هنکوا هلک تکرحور زوا لالقتساو تفلاخم

 . لتر صع بولوا نی دمر, درم ر نیزر لق عح اصاشم ا رک بروز م کیپ لیصفت ی دلا سبح
 ی رک درد یس های دنفار € رامعلا دہح نا مز ناغع ناطلس یدیا هنمسگدوح و حأاص

 ارز ولا حس هلعا وا یحاص ناتسزیظع مقن :سم ینأامدخ یدیا يوسه و دنکی اع

 یحاص کیلا لک اولغ لوق یاس بو ږیا دع بہقراثس ا هرسخ لدنفو دلوا لنس هباثم

 یودروا ندنلغو|زع«ی دل تصرف دصزتم بوس ود همهوون درونی و دنکیرزودوحو

 ندموق رملاماغا ن اماسدا ها یاح یسادتفکر رز و بواک شش ورغكس ن رسکس هروب امه

 33 اوسخ یدلا ل ارد ل ودا واهم م اعم
 لکدب در دهد زس ها یدلا كا رنک کوبا مارا ددهکسرب هدف ولە دیاهنیْشو رک

 رکسعیدر دوکه سا هنس هعاق نیدراهو لزعیراد رتف د ووا تالک تشرد ندنیفرط

 هنتف هل ىس هنا تام دخ و هفو اء بو دباتعج هه رکنا یکلزرنوخ ملط كر ادرسیرانروژ
 یشورفك زون روو ا ا یباسیسادنن هام اورسخ لنراکدتب عورشهنطاعا

 یاب یار اش رکب یرانکرحوب د E نودا یی هثمادعا كرا در دن مو

 9 ىدا كرحت یزادرس بضغ با ق ات وب دز رم الاهر ندراغوغو» هچخدافلوا لةقردندنتلا
 یس هعلق نیدرامیربجخ نور لواهلیساوغا یسا دخت !دخانرادرس لو لعپ
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 بو ییرفیق یکلمام هلجو یدر دن لتق ا قرط ءان نکرروتکهلوصوم بوراقع لیسې
 یلد یل هینولوا هدرب بولوارادزتفد یشاباتساب ینطصمیل لس نالوایستدراکب : لیا مور

 هلصوم لانسهرغیلوالایذاج بولہح وک لاعب یںلوا یسکب رلکد لپاموراتسات : فسو

 ًامدقم لصوم یارد رد تهافا لاوحا یا لوزان SS ارهٹسبولبراو

 ارتا واسو ماج نوح | لقتند هرق بولر د وکه ساب هلتاراپ ر طیشابع واط ندتلودرو

 ر اصح وق بوک یارفر غبوقلاق ند ساب راپ وط هلبت ایم یسلاو باح یدیشنلوا

 هر وٹس 4 سیا لاح هن ی دلوا فات سو ماج ك حاق رها وا لصاو هل صوم ن دنلوپ نیییصاو ر
 ه دلا سوپ ادخ تمکح اک ایا لولحاتتس ماکنه بوک ه درکبراید خد مافزوریدیشلک

 لد رم بوغاراروم غرا لاو تم هل غلو ارب مرکی ساوه یکدادغب لصوم بولو اش 23 ۱

 وی دقحهلر مشرمورافزب د ندراب هل جىلى دصاب :یرارداع زالو ر اکبوبلپا نابغط منع

 بو: اف ین ارگ هربزحو برع قار غ ی کبانو شا لش یر
 ردروطسم گرو" یغو دلوا هعفد حیاق راغل س ەتتى دیش یکر ار حر هر رق وه درو

 بوطقد هرو نکباهزوا تل دمکی :رغوح دا دغب بوبر کند هلج در م هاحهمجوراپ وط ۱

 زا کند لحد یرورض لق دلو ار دعتم ك ؟هدافتس ت لتس هبنر مود بوایرةرا سو ماج رکح

 بور ونک هتسارک هلفبلوا نامرف یس انولہکا لنٹسابر سنو ذب اضتقاكنکهما ۱

 نسار کت لصوم ی رتا ترسام شوک ِک درود گلنیلوالایذاچج ۱

 ولطاسدورا رداج بولوا بارخ یلاحهاکرخو همخ ندن اراب ت رنک واک مزال ماراو ثکم
 نداجرب ندردارب بولاق ن دقن و تکرح داب وی دیروج ندقلوا بآو نی طقرعتسم
 رار ه درو اس نالوا ن نکاس لنرهشس لصوم ی دیا حانح هعاواراوسهزآ ندی اداره قهراو

 بروکن ةودغارراق للاسوب نکیاراشمروکردمتس هنراق بوم ینغو دغابراق تار تدم

 ی رافاو فوض فغا راف طع ید هدرکب رابد لنسمکیا نوا كلوا نوناکرای دنیا ب

 هبأعد ىل قع وا برف هغلاق لنعلاراف لج بولوط ی هعلفیدابقر لب ترودلوط

 هنر مون هانامز نقر وغادراق شراتزوقط هدارخ ءرشط یدلشماب هژاسو نو عرضل بوقمج

 بودب | ولف ر.عابس نوجا هفولع تانتسلکیا ی رکی كلو الا ی داخ یدبالکد سشاؤا

 بودروٹک ھنغاتو ای اسا تهس یسلاو لبا مور یخ دا تاپ ورسخراب راک هنس و قاغا

 بوردلاف بوراو هن ززوا دغ مورهورکهورکرازوزرایدتهطا لبحالسیرکسع قلی 1
 تا ك زییس کا رول طملغ رعى هکنیسیتساب مزالمرا دعاسراب دلوآ عت ج لنرداحعارو الو

 هات وس هوا بو سوگ م فااغ هلو یدیارازعا مضه اا یشاپزالم

 ی دلو نوکس هنتف هما لتقروب رەزا دنک هنر دا بولغا طر ای دنا لتق یورو و ارح
 كنش ۱ ارش لص وم ردق نو لب لوز )و سن بن اتو سیم رک

 تکرح هندن احدا دغی لق دلوا برق راه« لصف لاعب بوروتوا هل رد لنتلا نراپلصتم
 ینوصبم بولیسک ر وبا نواب وطلنکو یساعلقلصو تا رس جی ًاضتفا
 تر ود جواو اساب مهار هداز یاو هلایر برق ییااغا ینطصم یتسای

Fv 
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 .فونلوالبعت هنس هطف ا هلا یرکسعلاش نرس و هلنایرکسم ید ات
 ارن ابلزق جاف ر ندلصوم یحی دلحوک ن دلصو ملغ حو ا نوا ك هرخ الاو ذاج

 كلذ نقلوا علاش یر یک ر > هدلصوم كمالسارک س عو ی دنلوا لتق بولت و ط

 یراکب ناقس در کو راب دلبارارق هدا دغب بوغارب یر هعلقر اث( بلر نالوا هلن هءلق ك وکر کو

 قاشکشیپورابذا همظءارزولرورس نالوا ندنناکسیس هقهاشلامج كرا دحرس لواو
 تعلخ نودیاتعاط انزوا قف وہ د هملع تام دخ بو وا لا بولک درو د نک ں ور دیوک

 شاق ناجا ناطا رو در دیک هی داع دکن ان دبس یسهلبزکتلنبرکب دار کا ی ییاواشوک
 نییادورو ندنف رطوازاټ بوبع اورفرس همت و ی دبا به ل ا ییفاشس وربه نش ور
 یودیاربش انه نہلق ین اهم كن اس اپورسخ هعفدوب ی ديش مامش ول یخ ده ارزوو هررادرس

 ۱۳ ا ال نولو هرادرس نولکهطرکتسخ یس هک واتس
 یيولک هتعاطا یخدكبب هرم یک ًاهناروسو ی دمشفلوا نعت نزوآ قلاق كنس هطفاع

 در وکهکدفناطیراک دیدیدروکن الحاب نالوا نەشىدە دا هانتجفدا لغد ویدہکت علح

 هتراکب بود !تعاطا نوک هل ادروکر رق كب قرف رد فور ر اطر سناج نند برعو

 هدابزندکیزوتو همالسار دسع ىس ەق اطنالجا ووی دنلوا ا اکو تاع

 دوبصقمن وج یدلوا ناز راو ناوارف تیاغ موس دو مور ارد ر ونک نوہق هن مان یک شدو
 ۰ (موعی رع قارع بو دبا شورخ هدایز ندداتعم تارفو هلجد طش ب واوادا تر رف لصا

 ند هرق راب وطزهلاب ندبیسینودل وا لحو و بآر,هدانتسرخاواراتب الو لوا هلک اقر غ
 .یمبم لوا بودیا نیبدت كلدیکهلباراقروز ندننوص طبول وا ل اج عفو هارمه
 ةکراپ را نعت هرز هارد وط للصومرا هنسکرا دمانورامکد رلکد جافرب نوجمالیهکت

 مدقم رفظ رک« هسداع هم طعا ادرس نوحرللبا لقتیراب وط بول راقر وزر دق تیافک

 ر وب رمرهمفکراددروکراپ ا رهنلوا لحارمیطوراپ دج و کن داسوم هلن

 راه اراغاچ بوروآ حومیک انردورابق یرایط غرم ایرج تش ہک با ناہغط هبنرمرب

 ندرامولوط ح وفنمیرادروکكفارطا لوا غمر وود نوسألواروبع ةبلاروس حرز و
 ناوبحو ناسنا قو یتفیدنلوا ترش ام ںوہع ہلا تفشمو تج ز رازه یو ہل غاب راک اک

 هج بودیانا هدرزو للزبم ییجوا بوا جوک ن دنا ید لوا بآ قر غل رالاقتاو لاجا
 تروشم هلتار هنس فوقو بحاصر اسویراکب دارگاو رگیسع یاس "هرورگشل ءارمآ

 رابکر اهن یلانم برضو هلج ملداوا مر لواواتشم رخ ال احهکواپ تایر هلو لقدنلوا

 ردلاتس E دعوا املاح هوبآ یار ګد ادغد بودی ن زابغط

 ندنرابوقا ناتسدرک بولوا ییبر تام هاتسهک اص و صخر دقو تملباف هقذل وا هرص احو

 .یلاقحا ثمر دنسربا دنزک بولا نی درا كمال سارک شا دج ا نان یک اع نارسو نالدرا

 صخر هر کسع بونلک ندنقح بوروا ی کل وادجا الو اکردو تا ؛ردراو

 قاب ید لوا نکم یس هرصاع كدا دغب یولمکح یخ داوص كد هنقو لوا وهلوا لصاح تونغو

 ` آر و كسب نا دیس اصوصخ هلغلوا یتموصخ لن را یادجاناخثانسا رمادارک|

 1 باوصتسا 7



 فاع هنتبع نال دراو نآر رس هلا م دق تردصترکاسع عزا درس لنراک دنیا باومصتسا

 بولکدارکا یارمآ نزوا یغو دنلوا ناسام رقم هاب لوا هزاور هننوس لوز ره بو دل نانع
 یضعد هاش او یدبآ شب ثعاطاب واک ی کامنآ روس تبال و ندهرمز ل وابدا تعاطا

 هنن الو تفرافم ندودروا هل هاو رعشنسم ندرادرس بوش ود همهو هلن ساق تالابخ

 یاکر هربهبور وا شال ونار وسبوراو ی دردنوکیرچکپ ك ول رب طعار زوكجايارارۋ

 باو دورایدروک نرججاق یزادروکن رک ه لرلی دنا نالات بور وا هشد او بارخ نس هکلوا

 وب دردراو ی داحآ لا شا ملزق تاک ماطسب تال ذکر ای دروتکه ب و دروا بوروس نیرایشاومو
 تراسخ فو بوروس نیت اود تاغ رکنی لف نا د انس هک
 وب یدزلا هنس که يها نوا نوبقر هکیدلوا قازوجوا هد هبترمر تا هدودروارایدجا

Eبحر هامرات شود هس اره و فوخ یراکب ناتس در وکه لج لق لوب  

 ناترک, لا قباسلنر لک. لتا لوزت هب راک كر یراکدب .دوص نوتلا لدرکس كم

 هربخ ذرفاو بو شلو همطعاړزو پول لبا هدازنارفن ی یی لا ناخد ارم وس هداز 9+

 ۳۳۹ ءاضمو طل وب : دم راو دن وص نوگلآ ندن وص برک ی داش ادام 1

 نوقف ی دیا ادیب نو ناهن یکناج سیا نان هتسورغ نوا یس هلک كن هب را ی دبا سش ملکح

 ا وز یشمقح نداتثس تالش یراذلوا دوجو م ب وابر ید بآودیسهلوقم :رغمعو

 عيا هدارک  نکچ شاب ندداپقن لیلاوح لوا ی ږیاراو هتراض مجد هد هنتخو قوب ناو
 زایدروتکهبودروا بروس غغ سآر ك نوا در اک نا تراغو بینا برق یخاضسیوک
 یرغندنمد رده !ناوعسا یدر رذبهسواف یر رهنومآوا لداق هک |ندنغل رغالاما

 ةراکلکورسعیرومع بولوا نزوا نامغط تاغ وص نوتلا هل غاوآراهعآ دو تغ ةن مس
 فاحاعا ندراسهک بوراقحرلم ولوطید واح بودپ بیس رج یرانومقن اکی ږیا حاتحم

 یسق ار راے ر اید الت اب کمک ندیلتشنابرد بآل وا مالسارکسعواید زود رک لک رای ایک

 رت ههر رج بوش ندتنایجتدشس ك وص نکو دیک دیکر ار درو کھل غمر دلم
 روبعراوسو تانآو حقو ىق هلا قیر طوب یدیارروتوکبویلوایوطوصو اناویح ندمک

 یمرولس ییا قداف تہکت ر ن لمس همت اط ی رک یدلواددبانوقزعراهنسکن دی _

 هک و هرشط كغداق نکل بوب, ا : قیاقو لاخا یفندەتسار ک٠ ناممکن دراغاط

 كفا سا قودنض نودا تغابد نتسو رغص حافرب بوممالوب تفز لامع

 ه) درقمو صاوخ یضعب طعا رزویدلیا قاق اب زرپ بویلغاب نیرزو| بوکج هنس هرشط
 یدلپا ناسحا رشورغز ویکیا انس هل اقم قیئصت ه دکب لواوی دک بونب هغی اف لوا
 لتق یدلیا ادس كح هچن ارفاو یرصکبلوا بوک هللا قرات لوایژتک | وب اکآ
 طفح بو وقهعضوم مفت ر مرر هد هه وتسراف بوک هل رلکاکهز ان هبجاذتا یاب هم
 پب وكه اهو ءى دل روس نامر هه هباغآ هز یشاب یهبخ نزؤاقلوا

 الت هدارزوص هضکل و هلغفلوات تلفغ ندکمردننا ل ةن هر متر مز یدلّوق هر اکوص

 یدروآ تیوب بودرونکاغا هزج یشاب نوت عار دص لغم هزاغمح

۳۷۰ 



 ۱ شوا قارحا ید هنا للوبناتسا نوکیغو دلروا شوی شان اغا هر ج هکر درد ايدا !بلارغ

 بوجوکلعب بو دا مایخ برض هبءروامأع لوک جافرب بوک یت وص نوار کس هله
 ; هقذروا ناخدا رملنلزتمرانحرهسو یداک ك بن ee -ءردا ربع ملطلغدل او هلرنممان ناغ وڏ

 یر نالدرایدصا م دقهنغار وط نا رسو نالدرا تار ادرس لوح یدروتکهمخذ

 نماوم یردارب بو دی تعاطا ںجا نار کن لارام نالدرا 8 اعیستربابولکهلابقتس اهل ج
 هدان زاکار زو نوو دلوارو شم هلغا وا یس ناخنمومراب دیکر اتعلع بو وا لآ بوک ناخ

 ۱ بواکناجروج یک اهجورسویدلاقلتنامر هرز كىالى رکسع )جدا ناخ نودیامارکا

 ۱ هک ال در !تبال و هگراو نوز رهتس ندنراکبهز رم الکل صحت یدیکتعلغویدوا لا

 مت هغر ؟یراناخدارکا ارفن یمرکب بونلوا رسن رلجر ینکلم قلق اع س زو قط زوّوآ

 یړیارا ثا تعاطا ےبولکی د ناح دعو ناخ مهاربا یکاےوزخ راد زت سوک ٹعاطا فمهر

 یدنلوا نیمعت هملوف كد شا ینطصم هداز ی ولاحیسملاو رگدرایدن امل وا نت هلوار ق

 3 رداووآمس ہساوردک یس ارګ لوزر هس هرو زم هملق فاکراصحءاضو لوز رهشبراد رخ ل وصو

 راقحرار کی السدوک هيد ىج ار لنید غاطبولواواغاط دتمهلامشندیونج>یسیقرشم تراهن

 وب زمره ندن رز وا هیدرک ندارګ كنب رق هب د لوا بوقآ مع رهن ند ندر لغاطو
 ٠ هرشطندرزوا هبدروز مهعاق جا واشع اا هلق اب ناخںاہاس ناطاص موج رم راوهنراک

 ۱  كساسرقت شا رروتوا لذایر شان لوزرهملفآس بو ابر وح ندنر ات او

 یا هلقلنرزواهبدرورمالاع شن امده بول وا یلوتسم سامعهاشس هانددح کس نوا

 3 ییهعلقوب بودی تروشم مطعا راد رس ید یش اق یرات در اوب درب رب یخدالنرانکوصو
 هسلوا یف ربمهنجشدرکاو ید زان هاشداب یزاغیکاماس ناطلس هساوا تعفنم

 دردناک هیادعا یسل ور ومعم تا هعلقوبیدییدزنا بارخ ینراکمیکسابعهاتم
 هنیمعت مات ما دقابولیسکرانابرق هنیرز وا بونلوب یی دق ساساراپریورارق هن ساب
 كن اضمر هام بونل وا میز ون هرکسء لوق لوقویدنل وا | تبا لابس "هرغ بوملتس اب
 طلخو یکسموداجقرزا دنا غاط یت اكن ندروب رمو یدنلوا ماا نوک یی وا ی مرکب
 دنارسو قهاشنزواوصر لنکوا ىسوەقەكئ دی اراوراغرب e یدل اتم مالک

 هکیدیا راو هعلق بعصر مان یس هعلق لع  اظشتلوا ان لنرزولایقدنلبر ن نسارا غاط

 هاکعدوش نالوا یک االام یدیشلوآ خب تقشم هدا زالن رص ء ناخ ناما ناطاس

 تعا اراجان بوم عام ندرەکروشک و زو توطس ميد روك ما هللا دبع ر عفو رعم

 ورسخ یلغواو دنکوی د<-سکشیب یب هعاق لوا بوروسزوب هر ز و باکر بواکب ودیا
 حرطیارسوپنأتح ںجا ناخ لنجما لس هتروا رهغلکه لس هعاق لا یدرو نهر هباتساب

 كنساووا لوزرهنس بوشب ريازوروننوکیم دبیمر :كىابعس یدیامانزونهیدیشعت
 و رومعیابلاوتمو راب دلغاط هفانک او نارطا نولاص هراج یراز ارکسعبوشنب یر یاس

 1 زاب دیا ورک بول وامدینمرب یر راوید هعلق یو دب اب هرکس هل تاطو ا وغاب

 ۰ .لغوالوقرفت كب ییاهنیجهرکص نولبمکت بوناوار مت هصشوخر هلا ت زراژه هلم

 | بولزاب ۱



 یياذحو ج وطو تاب لاد و اتا ۴ نک هلدا ا رخو راعماپ 9 رلکد جار بب وزا

 لوزره بونلوا نومعت هسدا هنر هرا هح مزاولر ا( سورادزدو یوو رفتن ندرکشل فن بصره

 لطفا وابو هبساب : یتطصم لغوادوانرا یه "هصرعراوسکباج ندارما ناش تل

 . تآ بو رکن فارطا اغ لا یدلوار ومآمهلا تماقا نامنموت علف لوانم

 نادمهنأخ ل زیناعراناخ هلن دمه هسا هاتس یدردباتراغ یرابدز ود نالغوا

 یلح > باک ار دیا لوغشم هنس هطفاح یااهر وغ ب ورونو ا هبا رس خرسرکشل ننزاغو ۱

 یراک لدامقو راشم یحاص تمو>ویراک, ناتسدروک یرا دقمزون و اکر د هد ه5ل لف
 لار هار خ>و و حیوش رس هشررا لمان نو ,کراتعاخ نوزتسوکدامقنا نادر بول

 هدادغب بو ر وکل وةعم شربمعن كن هعلق هدنواشم یخدرار وب زمیدیشلوارانلاتساو "

 اکافسیا لیک دا رغب عا ملکشس یلوق نانزلواهلجیناخ ناتس در وک ن کنرای دتا یوم) یهجوت
 یدک دز "اح داعا لدا تیلکه نزو م گر انا ی دی اراش اک نب اارا دم هفرط یکب را پولك وا ماب"

 ن ی بور وکک ودیا لاغتشسا هلآ ثہعوض ع وغل لغو هدر دقت یعوںیلاد ارونو 1

 ۲۳۰ ۳ بوبلوا لودر وما دنسددوخو لب دوخراد رس

 ۶ 0 ۷ ۳ ی

E 

 یمادرامکیر اکروراکباںعام ندر 2 فا ع یدر لس | قلدافرا م کس ھوا ؛ هدوهس بوروت وا

 ۱ نرمع کالا یدرب اب یاب لج راغصو رابکر روپررک لنجماروماح یلافضر دلاب نایمرد

 ك راهق رادرسرامدآزالکایلاوحا انب رب قع اب هاب لک د یشدوق نزوایناطربیشاطرب

 ءور راتساط یراق در وق ی کیغاحب وآنالغوا یر ؟ونیرک بو رک سد داراجا ندنفوخ

 راد ال وا شام یدر ان عود ن الص يوغایرومغیلق رلوا ردف یب و مدآهلغمالوا

 یدژارایپ كر لا موتشمو بورج و نعلو بس هفلوا ثعاب بواوارا زی ندا جر انيل شا شیآو
 تلابا نالواناتسح ر وکو نامنمرا نک رس هداشاوب راب رکح ید ردو كده هلو لسکم

 زاغآ هزاتکوت نواز جد دصصق بوقمح ندندو دح ناوراتساب رقس یس ارمالارىما ص راق

 بو ورىك نادرس + بوتوط نیر اراد مان بورق ب ؛وزوب یش از مجرب ناکیرواهک ۱
 EE دا دغب س اج نامع يع خکواتساپ ینط ینطصمزسقمو نفر یدژوآ قعام هبودر وا 1

 واسم زسقمر SENC 9 ماس سابارطهلح و تو

 و تور و ا J NNT رنک سرا :

 یخ دروبزمیدیازک د دوهعم یرفس لوز ره هک ار ئصت یدک هښرزوا دا دغ یرادرس* :

 هللا یشر نیسح ماما بوزاوهپ الب یک را ندلوح يودپاهحوت هنرزوادآ دغد ندبیسوا

 بولیتروق ن دچچاق كن ابلزق بولکبلاغاتساپ ینطصءزسقمر راک عطع كنج
 یدلیا لاسراهمرکارا درس هلوز ره بو دیا دخل یدو شاب ور هسارفاوا تعامندرانحاه

 وىماو ی دلواروم ام لی هام گلنملاوح لواهس رەسى ر اک دلکمراد رس هی و

 دادغبنلا وح الب رکاب یم خاو ار دی دق نادا ور م هلک لغو اه

PvY 



۳۷ ۸ 

 بودپا دایتعا نمک یلناغآ م شک هنر صاح یدب | یدقح یالآنآ راع یو ۱

 برعقا رداراگ دلک ی واد رس نوزتتس وک هن ارادت ها[ مارق پوشی وا

 مانب رهلدرب م ان نان کندن ESE تاب زا نوا خ یفارطا
 یشابلرقناکهنکوا بولکیخد نایع کی دلر دنوکب لا نیب و هورک#

 رک ل ع ماما دش م بو راوهفجم ندزا یدل یس هبصق نیسح مامابو رک ناق

 ی | رالواو ریو طبض نا همصق همهامرو هلح بو 9دب اعد ینا ید ا ر رومعمر يسرا

 لاس> ماما هلیرکسع یسو دنکو ی دلیاو«مطذو كاب هد اریشوش بآندضفاوردوح و ثوا

 نابادقونارایع لتقیدلوا لوفشمهنمافها یس هطفاحت كنیلاوح لواومرآ انس هبصق
 «انسار گل وزرهتس هل نوامه یو دروا مرک ارا درس هکر دندنداوح ندیاروهظ هدانن او شاملرق

 راسعو اب دن ر ماندز دیجا ن دنرایب رف شا هلو نکن لوغش م4ن سان ب یس هعاد ةربغاک

 `. ترضم هن هنامهرکسعمو باتا ندنفرط هاش ها هدازمارح رفن کیا قرف ك الاحو تسج

 ی ۳ را

  یودروا هدر هک ودیا نکی هدراغاط لنامروانالوا كن درا یس هعلق ناره نذر اغ الط
 تا 1 اک هل اره >یهدآ یراق لوپ بو ریکهرارداح اا هأبه

 هراغاط هن بور دلاقنابطرانوملمثا ایه هاکآرکسعبویلا غر نیراق دلو نییابساو
 ۲ لا وناس هدا بولواافتخا" هدر , هراننذخ لوا بش مالظ یدر ولوادبد انبوجاف

 نف دهن لنده جور ی دیا لکد ن رکم تیشلپهلا ناك رکود ن درا افق هلفلءاولتسالق

 . یدلوانکم ك مروتكەلاراب دّسامفی یس قوح بو رو درت یدآر هاو بورکهبودروا

 فیوع هل < لدا لتف شو دنکب ودب اهلاوحرض> هاک ان ب ورکه نیرداج تا سواچریهعف درب یخ

 ماش یرلک درو و کلنز ب ب استقبل نکلمام لج بوملباتاکساو

 یراهیحو تکرح نز وا هنو تربصب ن دنمهو كرات الق لوا رکسع هل بشره یدلوا

 سس هدایز بو دب | لابعت سارح ید طعارزو راب دیا ںزوا تسارح یفار طاانودرواو
 نکیارردیا ت شام ةقنس ی هذح رب بوک هس بس 0 یدلیآ هست زازتحاو

 ۱ FES :دروتوک هننروضح یساغا یر: بولس و ط فن رحر تتفق

  پولکهزوس ناک د لیا نی هنکج هبع ا ترضم لاصبا بورو ناما هو دنک اغا ی داران
 نسرو ناو رهن دن وقلق دیوصیروب زم صعخأغ ارز ی دلیاراهمظ | نغو داوارابع

 ۲ نماقم كن یدلیرارقایغو دلوااوضتوخر ایر ندنابنآ ثانیقشسیراکدیددزوددج
 یا دوسونغو داوا لنحاراسهک اندرا هعلق ماند سهن لنممازوام ناربجش هعاقراپ در وص
 .. ینیرح یساغآ یرهکب لکه ورخ نکو یا دصق هنغاتوا گز ودوخایو یساغایرعلاپ

 ن وچ رامروتکهل اهتبلایرایمارحلواوی دروآ قلب و لکدنلیوسیلاوحای دز دنوکهرزو

 3 هتم دخلوا دج مور ندنکوابرا دعاس نادنر هروزرا دمان كنس هفت اط امس ی بلا هين

 1 ب ورک هنیک ۸ لک دراو هن شرد دیس بوراوهلب |ناراوسر دق شع پولوارومأم

 هدف لغو نکرواکنیدیصتودرو هل اقفر دز درجا یتمیدلوا دصرتم



 ا عل بالیور لوالي م الط رایدن و5 ی راب د رغوابوحآ شک

 اما یزید شا او هد راز بثمبواک نأمد نادم راد ندنیفرط ۱

 بودپا ما دقا یدمشل وا ندت الاشیرارارف هکیدیراشما هطاحا محم يعلم لوا

 هکراید روک لق دلوا نسور ناهج بوغوط نوکبولوا حایصراپ دروگن ل چاق یس هلچج

 بوسک نیراثساب راشو ناار ج بولوا نوخ كاخ *هتشغا دز د دجا هلمساقفر رفتار روتوآ ۱

 هرن زوت وا چا یمرکپهرامدآ ن دیک اعم بو دا تافل 0۴ موراماپرابدروتکهرزوروضح

 ید یدلواهزاوآ دنلرکسعلا نوب : هرکص ند هعقدو د# موریدریو كولي
 هنس هبول ناتسدرک مطارادرسم هد لا هو ناریتجسنو رف و نادرهم ؟هعلترادرسآ

 ناھ هکب دلایا تعرع هنراتبس نانج غایودابآ ن مسح نولمل |نسایرلکیو کبعنارمآ 1

 نزل ر یساننسحنوز وا دانآنسح ور دمتلودرقم ل جا 3

 كلو دابا نسحرقانوقزکس یا نکن | دمه نددابا نسحورلقان وقرکس هدانا نسححا

 كيب نوانوحما ب ولوا نیمصح نصحر راعتس ترهت هلکعد یسهعلق ناب رم جفاو 1

 یس ارمالارما یبا مور بو دیار سعر س یی اشا یذترمیاغوتیسکب رلکد بلح هل ارتش ۲

 س نوه e2 a ماش وام فسویلد

 7 ویو وب و رو داد ارمالماه ۱
 نومًآموناندارمندنربکب دارک او پوکید هنیپاغایاغا ینطصنالوا یشابجانرولط ۱

 وعو ۰ یخدرانو ی دار الاسرا بوسود 5 هل : رارکشلیرارا دمأتیل اتما ناخرومت و ناح ۱

 زاد دتمک بول < هر ار هم هعلق ی رهلوا ق افا نکفا هلول و هلیسا دص ناقنور بفن بوجا 1

 یاب دن ماسا ۽ £ ھل هلا ناما بومملوار داف هنمواقم هعلق ی تلنزاف دراو

 جراخپ ۱ر انس هادارابکب راک: تو دیارارق ةد هعلق نورد هبا ناب ری یشابیانروط 1
 نامرفلشاب باب 1و بام د بوك شرم بت جاوید 99 0

 ںنتم دخراب وط یناخا د شاف هرق یسا دک ی ٤ رب د هداشاوبراد دنیا ماللعتسار دید زود 1

 بولوا گسنارهک ندقلبتاد یرغز اا زول ایت ساک ۰

 چانروطەد هلساسه ید اغا قط صم رڪ لارا بولوا هام هلی را هاب ناجوا

 نب رفا کرک همطعا زوخثربخ یدبا شرف رگکانس هعلق ناب رهمبولوایش 2 اب

 تنم لننلا 1هعلقهگراو یسودن !a نو e ترول ارفع نی 3

 لنزمارزما هصق یداوا لنکرادت تغب بوقلتیندیسونک,یدروییدز هيلا مارو

 هرکسم نالوالنتلا یس هعلق ناب دا ۵ ناف نقدنل وا مه هعلق ناب دريم داة

 ردنزواكلک هما شا ہل رقز واع ن دکن ق رفا ناخلښز معها نان نا کیدکربخ

 راب دور بوروکخ چددال د ندنراورابیس هعلق نازه مروف |لعهقیقطایف
 شاوص "دما اموع ب ونادرا زاخ شابرض ام بوی دلاور اقا

E ۱۳۳ ےس لا يراقارب نوله تلشاملرقرکشل اغا ی شانى  ِ 

P$ 
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 یباوهلکوطقمررق كيحوا بوک هر ر هلج هلا ارکسعرلاتساب یدلوارسم ةمالسا 0

1۹1 

 یکودیاراو قن !یرادقمیبر گران م السا کسعو کو داک ب ونقلاچ یک ابردنارک اب
  كمالسار کسر همای فوفص بلر هک اتراب در دیوکربخ هژاسابهرشط بودی الهاشم
  یقوفصیرهکب : بودپا فوفصفر "أ وقوللوفرا اسان هللا لع الكوت م هن هلا یلق

 هلا كاح لبطوریفن تلصو گان راکدر مالعا ندنفرطزاد دنا لس ن ® ماد هعلق

 1  هبدل زاتمو هدراطمب ورکه نا دیم فرط فر طرابج هخرح بولوا لغلغر ناپج نا دىم

 ۰ بوروتوا هنر ز وا یل دنص بو روق ناب اس لطم رب ناخلنیز ند هب ورق رای لشاب
  رامرهزلیا تلافسا هنا مز وا یوانیرپ دبآ  هنیرام ابواروآ ثكنجرادمان كتسابلرق
  هکدرکهراز راک هصرع بودیا هلجرسخرسحوف حوف یدردنوک هنا دیم بورچا

 ` هرراضم هی هیت هرمز یخ بوق وقجوتسرفیالایالا یدن دحوم تازغندفرط ورب

 . یدلدو وانا زار اح كنج هکیدلوا هتسوس تنر دس كنجر بودپا مادقاهیهبراغو

 . شاپ دجا كج وكب ومل ەد شا ملر قو چ هلدا یل ەگ او كنف یرجشل لدا مور

  یتنادب *لسالم یراتمکب هلسقوافآ ز رم راطنق راف بودیا لج ناد ادرس Neue مأتس

 . اقفتموق وج راتسامل رقاما رایدرابوقراتمأق بورس قدنف رار کب بوق هکاله اح

  وایدروس هبهپد یکیدرو هق ة را ییاسا ا یاقوت ب ودپا م وجه هنتیمالسا "نیم
 ۱ ۱ لو تر دام تبرع ندنجوعم خم" كرل راکپان لوارادرم هی اما امزات

 ۲ .یرتسنوایدمم تار اکم یدتروک فل اتعاصم هکیدروکاساب لیلخیسارمال ریما

 _ ىلىىقلقزاق روج ن دنوکل وا هکید زتسوکم دق بابث هلهجورب تورا باطخ هنسهنو د
 مدعنم هیلکلاب هنجم هسلوا شبان ورک ن یغایا یدلوارک !هلبااد دانعلا یدلوا فورعم

 ۱ ورتو کرفلا دعب E ااا لدا اا س و

 بورس ك نفت مطقنیال ید یرچکب بو یه هللا نانسو غبت نزوا موعرکسعراپ دنا یط
  هعنال هل رو 5 مالسارکسعراپ در دنود سوپ یزو كسا لزق ہلا ینا ۰ تسد یرض

 E ولړ یک کو دنو د هنسر یراز و تتمامل قزل وا ربع تەك راد لب روق و

 لاصتساب وکح ؟اشیب تراک دتساوبوسکا یرانشود هغأسیود یک هیمقع راد رکي

 هژ رک هار هللا فیسلا ةيقب بولواراوجرضو جرجراج ان بوروکی عو, ناخ لدیزراپ دتا
 یتدلوا ید نم کک هل ید نوعلم یرلکدید رگب رووح ىدا كنەزابا یلشسود

 فاعرفطوب ردصعلا لعد توالوآ ادا هکنج ند رع-تقو یدحاف هز لس [هزهنم

 : را درس ناهار ءان انئزو را هلکراد دا لاسراهرادرتس طا همان كذزز دف كس

 فیس خد كرراتفرک لوا هخجساضتقم تساسم نامرف لاکدلک هننروضحراف و یلسع
 ۳ ماغوا قابوار نماکم هبت یدلسک ی ژهلک هللاد اج
  مربخذ یس هفلانط هابس لتدرود نوا كناضمر هام لنسودروا معا را درس باح

 7:27 1 ہلط هفولع تاقرشنکباو

 1 مو هلبا یطسوت القع 9 رههاثمار هلغلوا ترورض ید هدونزخ بوو نک

 زو



 یدلد لوکس یرانثف هلکلرو هنولعرو ر هل رشکب ا نژوآ

 یکی دلک یرغوط هرکسع نالوا لنتلا یسهعق نابرپم كناخلنز معا رادرسو
 هم دا دما هات رو ز بو یا باغنارکشل برکه ورکو رار کند درکسع لکدایا مهسا

 توق هند ومرکسع هاکمشر | یخدرانوب نکبا نزواثكنح رابالا یبلآش مر دوگکم
 یرفظوتقو رافوب,ادرسیدیا شا وارسم ی زد كنا دعا هللا نوعب بولوا لصاحپق
 یس هعلق نا رپ بوح وک هژدا یلاع ت ؟وملاعب یدل یا امراه داعس" هناتسآبوژاو

eeهق دلو لر وص و هنداعس "من اتساناخ لنز كح همان غ یدلوا م زاع ی  

 هد کلات موحرم يلج بت 5 همت راد نا تاودیابلوا هلو هاش ندناطاص"

 هک تنش یوگا رول وج بو دی ںواشم ہدزاغوپراشس اہ لزق نالوا هلا ناخ لنس ز هکر و

 ید فقاو هنلاودا ت كنولنامع بونلو, هدراکنح قوح غل وا یرادامو رار گلنهزابآ ۱

 وار وع بور اوهنرزوا لوزرمشسادتل )۴ اح بویمروکبسانم ییلراوهشرزوآیس هعلق نابرپم

 زدلفاغ ندرهغح هرأو هشرزواودنکن رابط هرکس عو ران ی رمش ندا رطرب نسودروآ ۱

 ناشابلزقنارعپ لذیزیییدردلمسیشیا گران وبهرکصرردپاهملغ قسراو ہرانا هلففلا له
 نا روراو لنتلا دا دغب هطارسخ رسرکسع نزوا موع سابعهاشم کا نت ا ۱

 ه ز هکتمعج وب یرانزرولس ندا هز یدممروک شار :بوداتس و جناب ۴ اعا

 مالا سفنرابداتوط نزوسكر بو وج بد, | هلکندنقح بوراو ردا لق تمس

 یرکسع شابلرفارز یدرولوا ر دکم لاح یرپاراهساکهنیزوآ 0 داو

 ندنغو دلوا ظوعام یرلکچ ایا تار ج هم رقت هبامورب بوغارب یورک ن الوا هدورایا
 كنز ر وارادرس یږیاراشاباب هیارگعٍ لرتم یار هنالفاغ ونک اب مالسارکسە ئ ربة
 فطل یصاعیدمغ هزوآ كنج قاقوج ی رغ ندرانلوار وم امو لوغش مهیا قياس

 زای رلوا مزهنمور وهقمبوراوهنرزوایسهعلق ناب رم بونلغاب یو ارن صب ب ولواقح
 ویسا كيب هر ورامدزین هتشکه لبا شابلزق هداز ندکبب یکیایراناخوذشم ابواب ج اتو

 قدانسو هرول بوا اوارابهقعا صرب شمشر ان قورح هدرادرسروضح هرکص ندتراسخو لذ 7

 نالیزهر م یدل ق پولبکود هد هکرعم نا دیم یس هسوع* لو ویا هر گۇ هسوکتم
 " یصنم قاناناخ ناخویدنلوا لفة ساسة دراوەنىسودر واهاس دانم مان قمراب شی ۳
 نا دمه بودوک ل لاح لو !یوینک ام ھگ ہاٹ د نهویدلر هومن اخ ِ سر یا

 فاش نادم طعارادرسنتفر یدنکبولم گحیرغوط هو رق نوت اقهنکو یتساباعر ّ

e.لد اک یبرمعت ا كس هعلق لو رهشم اس اب ورسخ مرک ارادرسنزوآ یتیدغلوار  

 هر اعبحو راب وط بو دیا ماما یکی رک هل نانمو مماجو هل راندب وجو هر بودی اتمه

 ىلا =d نہہعت هطفاحشو یجب هلو ل وقر دق ی افکبوماوا عصور خذو تامیمو ۵

  بولجوکررک ۰ کیا یمرکی كن اض هر هام هرکصت لقدرون وا نوکصوبمخ هعلق و نوکجوا

 E قید ِِ ناخ لزل رتم یک هکیدمشنلوا هجو" یرغوط هن برهم

 _ یهدریآ بونوق هنتلا یس هعلقنابر م مرک ارادرس لقاوق یا ی دلور ل یصویس هدر

eA! 



 یراتدلا نواکیالایالآ هورکه ورکر کراتا: لانلوب ںنکنح نام لیز بولو ناو د نیلام ۴6۸

 بو رک ندنکوا ارزش و -یراسوک ویزای هرکو یر اقارب یال !سوکنمویراشب

 راکت رد هک او هردنز ویکباوک دایارات" فلا هرانورا درس بو ہک تعا یرررهراپ اب دنیا ره

 هک رب لکدیغاشن !نرسهلا فلمل نالوان ددنحیرک ر |ترصل نالوا لگنح :ىللو ءدلرو

 ۱ هزوطز او تانع نکیشلوا لت اہ تاپ بوک پار داج كم الس ھارا ابلرق ما لا دعب
 باقل تلاوت مالسارکسع هل کر كفو و ی دلوارا دی دب ترصنو خذ بواک

 قتاط هکلکهزو بودن ادوجووح لعدن مهاشمواپ دتا تنك هن رو زا له بوآوا ۱

 € دانارس هانزغآ دنزدرلد هتک رم هزاخ بولت مرک ارادرس ن بنای ٤ں اھ

 هداز ۷ !اعیسکبرگدر طنز اند لمس ارهادارک |مرزوا ییدنلوا نایاق اسهدرلله هرابدراو

 لرم رک اوز اح هند .ن ددارکایارما لج قافت| یدیا شتلوا فیبعت هلوارق

 ۱ ۱ هاغاوایحاص تک مو توق بولوا ال ۶ نزوایهجو قلقاعوا هنتکلم دج نعادار دنا

 ۱ گارامکد راکد هکر فم ءم یی در اتو ط ق وفم ندهرب اسءارما یودنکبوکح خو جوا

 ۱ منا یژرتعم هح هدایز لدرانددو رب یراڅ وت كدار اءارما بولوا یو ید داخد

 هناړز و كنان دج یک طوز اح ی درا رونک رسمه هنس هرمزارمالاریما هلکمک عو
 نزنزلذددبوملکر شوخ هبهداز یا یس ]او رکدرابد یس هنن نت ا

 یرو رم اد هداز یا ی یدہشاو || دم كفا لع ندنتهح ٿم ا لیش ڊو تدورب

 یلکوک ق ںنلو ا وهلو و تا تراز | و لدو لکو بوک ه و

 شاب هردنسکوت هر رصد نکن دکل ام رازسرداهرک نعاطا هزطشرش ناموفز و اش ی ناو

 ناملا؟تمرب ن اند موقرماعهاهیدردبات راھ ادم در هولوا یعرهر مشار اد انا زا

 و هک داکهرزو ب هلو ران لیمو ابو امید 8

e3 77 نما ار یدکی اراهطار رق تلالج بونللاس ۳ ۳  

 بو دیاراز 7 0 مطعا ر زو نوکر تح ی دیا شەڕ ودوحو هنمالکك نءداز ی 8

 ا تان هداز ی >یسارمال ریمارکبراید ن سر لیا لس کن نق للوالد ەلوارق نو

 نذرارا ك رزودرکی دبش راز مر دیا لنقلماالبیس هسرواوا وجسم كدفاحم ین درب

 ندقدقح نراس طفل مر دیا لهاک یاری انگل تاناتسان و رسخ بولور کل د

 ین دک ر کی دیار زو هل هکد بوملوا نیمطم یر دررو دلوا نوکر هتبلا هرکص

 ابا لر یفر واک هد وارض ره>و یا ار قتلوقلنتلایسانع وکروک ا

 یورو سدبوردنوکشو اچ طعارزو هلکمازودص رع ندهداز یعا ۳ قلعتم ا

 ہرا ان یھ بوو ی هبضق ناځ ندنشدلک هلتعرس كا واح یدب د كروتک یک اتوزاح

 | نورا با تع هلبشح ایوب هښ بوضخ رزو یدراو هنغ اتوار زو قر هفللاص
 بودبآ نابرع یی هدر وک ییدتناهداما نوجا توو و ندننلا یعوتلوق یک یکی ددال

 .هنشاب رز و بودیا باترپ هنرزوا كړز و یودنکر ورغدروک سک نده اب
۰ 

 يرغوط



  هنرزوآسرکرب كنتلا ن وقس قاتا مار زویدلیاهلجر اب و
 و سراههفنس ینلا نوغ ارب هنرزوآ كر زور وا خاناماسی لک كړ زوی دیا رووا

 لزا رم فس امرت یف جد لا اص كر اح ی دایر س هنیرغوآ ی لر < ب

 ی ییا وتس یراوراق بوی رغوا هننوتس قات وا هرکض ندکدزوسود هر ا 1
 یا ول« یاب هغ راغ بواک ندنسافق كدیر ندراغا نوردنا لاخ فی

 رازلوا ساع رضاح نوتمو و تصرف جد هب هل ر یدروتمود هننرزوآیس هقرا 1

 کی رام دآ حق هراعمرکم واب دئأرب هغادوا هاکشناد یبسهتس الو هرلیدشا ناب ناب بور رووا رخ

 لج هماطعارز زو ناخهسرولوا باق توط بورکهغات وا هلراتاخیمءا نددار 1 ارادکما

 یشیا کلر اخ هددحا ونآ هدانناو را یا هطفأح ین رعنخ لاد ییدراقحالصاو بودا 1

 وات ںتااقلا مارک ینراهتسال بودیآ هرر هر یخدیرادوب هگاقمح ر اتو توش ۸

 ېهلباقم اا لوادک یدنفار ؟رادرتفد ىدلیاضەق او بوردوکمدآرزو

 شا 1 رتفد رطان هنغات هارادرس نوسودهر, كسور مرداح هکر دبا لفت هلو یږیآ 1

 نسوا و>قات وآ لع» یدلوااغوغ بووکهنررب قلخ نچ اتوا e مادی |یتهرونوا و

 9 دردب لبصا كنوراشا ناد هلدا رخ یانو پز مر م رابدراقمح لر هز شط بوجآ

۱ 
راو هنغان وارادرس بور ک للاو تا راش اب ادروزر واک همکرح

 زاید
E 

 بولد ردکر ک نهر بھ یراتوب رارولوا نخل ج رادرکوب لئراق دلوا فتآو هبدضق

 هزاغر اس وک ترار شاق ف یی دب نانو دنا تم ۱
 مفد نیضفو ظہغ اسا و رسخ وای شا لوز هلرتممان یس هردرأمع میس بولپریک

 ید ی اتم ینطصم قاز علاح یسک راکت رکیزابد هدوېعم ۳ 2 تویم لا

 طمع نکند رکلاب لتق كن هداز یا احهکرابدید القغ یمن نکا یدروآ یثیو تورو ۲

 ندنلتق هلغلوا ندمفارشاو رها تانهاکح دارکا لوتمن ا هک یییلکد نوا
 كتحعاممم لک ی ؟یتدیدمشلفا رفنتمو شحم ی واق گلی را دارکااموع ۱

 هطر لوا نا دکور دیا ی راغ نن داوا لا د ات !هلبضا رالوا بویلروک

 نشو ظبغ* نشت ردیم ولعم کنج ییریاداز یجلاح نرونکهلتق شرعم دل

 ییب لا اعمر كح لبا هلاز زا نیراهنمکو دقح كدارکا لج ك .| لتف یتدینآ ۰

 هزنابولوا ظوطتدارکا نزوا موق ندنلتق هداز ما اعقاو ردنشلوا هام
 مرکار ادرسرد الا هو سر جدو لاتموکح مس ارم وادی د یدلوب" ىکا

 9 a سار , لیلخ یقزافروع یسب ناک ساومس یاب رکیرابد 7 ۱
 لع لمسد یدر

 نالدرا هرگصت دلرنم تزود بولبج وک اندنیدلوا یسکب راکد ساولس شا ا

 یدنلوا لوزا هدابا نمسح نالوا یارس گرکزلا قیاسدجا لغوا قاتولح نالوایآ

 میسوو فطلب یکیسیداو هناخ تغار اب قا ییفرطر و زم «لجدانآنسح فاضو

 ناکرالا حب یملنلکنس هلقیارسر مات نانج عابراق هنر بنر لاثم لالز ننطسو هکیداو

 ثراعس یوم ناخ نو > یدیا گان شد دنا رادرس ندنراتنامخ هلا تاعا هفلاخ تا 7



Pap هگضوح متعمر نرم لار ايشا یوبخراد هباسورلفاوق بک ۱ طع کوا د ہوتی مفتر 

 فریبا كروبز رو ناو رس نیر ا ندفرطروص
 س هرر وا كنا یراکلح هدرخ شقنم هلن ادر وحالورز با 1 یفوقس نا وبا ہداشک

 . هفارطا ی رانزور هکهط اد دعتم یسناقوف هزاتساکم رمرر )نره ثیوکو ہدوا هبا سش 7

 یروفاکرفاسیلراوب دورد كانو ورا هطوا نود هقبط حوا لذقوف تار یورطان هه ابو
 ۹ یکدخاک یدانآ کی لاوص یک دغاکفمطاو قارب سنجر دا ا ارو و رمرم

 : روصم شتقنم هلو عن و ناولا عا ونا هدرخلاثمهح ول رس یراراوو د كنم ؟هرز کیه رم فافتس

 ره شلوار وص) یسلاح تایشخو حاج عاونالنم ؟و یر وت برخو كنج لنک

 رکدلاقباس یحاص شم هلروکیریطن هکیدیآ نولشوب هن اخراکنو نبح كنژرا كشر یراوید
 نارکنراغی ليش ۰ افتخا بولوارشملسم ندرادرس یشانندنغو دلوا لدودناخدجا

 نکم ییلق بودیاوم یسیلامروصبوزو یثباراو شو ةن بوث وا یکی راقدراو رکسع

 .یوارروتوآ نوک ت رود للزم لوا ی نل وا تافتلاو دقت الصا بول بک ی دیاراش عا نصحت
 ون : نوا بولا نس عاق 5 اکنلپیدمشلوا تفدلمو مي راک ناخ * نم وم یردارپ دجا ناع

 نزای ندلزتم لوا نان نم ه ومو یدل روا E اتوا ید شمر دن اا

 |: نارادالب مطعما ینرکی رس رکی ك لاوس هام بولیجوک یخ د ن دنا یدتکه نس هکل وا بول

 . قاب ك صتم هنر رب راز نم رک رام ید اولا دم رس نالوا

 ۲ یدررردس ناب كوكرکسءبوشڏپیرانہکا هلغلوا صفرا یدیار هبرق یه ابو 5 یی هارو

 ,فطا دنلیرپ ردق هن رداانیم لتسوق ةر شم لیذ كوع هکر روا رمز هشب نآ مه فصو

 یلر سوراج یوق هدرخ یر هنانزنکا قوب یراضحو هعلقرفاو یروصراف ایل ع او یلخاب

 یزراوزدوردو نرم فصر دا فص هی راج اغا قاوقىرل ەگ اب لیلقراپارس كو يبا اج یزاوا
 رفاو یراهرقو عرزمساوورا زج یس او فیطل یساوهو بآ شق نمور ومما زن کا
 اللطمو یثقنم هل | هفمطل شو ةنرزر ارز هک هبلاعر وص قو هرخ اف هبشا ندنراث آ حع كولم

 دقت لاجا پوچ وكي ولاني رللاوم| نالوا لبات لرد ابلزقامدقم ى دياب ز بر
 ۵ Te سعی راش ۱ رارف بو دیا هملک ی رپ بوغارنراامشسا نالوا

 دح لب نوفدم لنعضا وم هچو لن ریماطم رای دنیا ص ےن هشیوکی هثسوک ب ودیا لوخد

 اصفیبولوب هشفاودوقن ضعبو هرخاف یایثساهچب قلعتم هپ یاواو طاسبو راخذ
 بوسکن رانا ورق هد ارهاو قاحت ب رض نره ابو غاب هلا رادرسرمآ لعب رايا
 راک یش | اوبا رابد 17 کوک یلوکب ودیراملابق ارحآ یر هس بوق بوفاب ن راغب

 موج یرچکب اصوبمخ اشا موع یدیآ دمشمهلدا ارحاو ص > هکر اک حسم لایلوا

 ا ) بويا ن اسکی هلک اخنقاو زو قاط بو دیا م دها پارس هلی هطلابو تاملکو همزاق بو درا
 ۷ ooo ۱ مد ارافموقوقس نفیپ و نراس کو رای دارا م یاو ام هل سیحاوو ارق نا وردو نورد

0: 

 یدلاق ر هل وط ماو یزراو درکراک ی ارایدتیا ب باسو بارخ بورابوق یرانزورو باب نالوا

  واثسابلرق هبهعلقرب رونیروک لفرط عاص یدانوف هب هبرف ةمادرسی انبولمحوک ید ندن |

 3 یرتدلوآ ی



 ممه یسالوقمنزراویادغب و هبرآرایدننا لتق بومرو ناما نواة رسشرسیزاق ارد

 یرابساومواب راماوز یدیاراو هقبا بفم میطع هنجق مو قالوا دلو هربشذرفاو
 لاس لوا ی دلا لدن یناسارخدرمرب ندن احابس هرمز یدیاراشهرون وک هل :بوروس ج

 ندا سر# و یامد هکیدیا راو رسم هنب,کرب عنا دمه م دبا لاو لوا هی اوا

 خد كنوتس كس لوا یوملواداش نزوا بروم نوتس كب یققس یا یس ان كامار

 یدنشل رغروط هئیرزوا ی OE © اوطسارپ یرانیپاب

 ںیم وەک ره هکیدیارا و اونمریخو لناسل قاخویدب ۳ ارد لوس كب رزم یصس او

 بودپ | رام :خآ تقور یسیناب ]جسم کار وک یال ولو بارغ هدرهتسوبهلوا مدېنم

 كىا هکهلوایشع ااش هلا مضوربوح .رط رزوا هیس لنه دعاوف نزوا تمکحنف تاضتقم "

 هدهنسلوا یافت | هملپاتلالد هد هنارخ ك ره لواامات ی وام“ لبلد نالوا تاعهنما دپا 1

 نایب انعرکشلهداشایورسخ بقعرداعقاویدلقبب لمس نولوا هتسکتنوتسلوا

 بودیا قارتوا نوکیا هنسارحم نادمهاشابورسخ یدلوا بارخ نادمه بوراوهلبا
 تشسدنارطاراب زاغ نوکرهویدلب بارخ ب ویو قهر زوا شاطشاط لملاوح لوا

 ناما هرانلک ی دزارر وتکن ا درسر وضح بول غاب ینراق دلو ندراتساملزق بوارا یراس کو
 ۶ اقا بوو ط یار اتالم یسا د صو تمص كراکماکرادرس یدر ولو ل

 تر لعقلایذ هامیدلو راهتشساوب د نام ایی ناور سخ عانس هکاوا اہل زة ك د هقرشم

 نعال هبرقو عرازمهلج یدنلوا هجو ل هاتی وزقبولبحو وک لددرود "

 یدلراوهنر کرد یف رک ۳ هواك لعقلا یذ بواب دمک ی رغوط هةرس ید ل زنم ىلا

 نس هنرواردهمصق فیطلر هدرزودوآهحک اپ اپ دولغابیلوصراف آی کو نا دمه دوب نزکرد فصو

 هلا انا دمه دن موس رگ د لوا بوليرو وا نوکحو رد یک |یتلخراومماساو

 شقنمونب ایلام ربط الانغ ناملوا نک لیمحم لفتند روشی کی و

 بولغس هتشد 0 هسنقن "هعتماو ترة یذ قررافت یس هلوقم هرخاف طاسب واجکرف

 ا وا یس :ںزوا كل دیک نور لعب ی ET TE ۱ و

 رد هفاسم قانوق نوا هښ هرق ن دښ زکر دکر ای دری ور خر البلد قو ةو لها ضع بونلوا ںواش م
 مزال قلهصر و راقا هدهرشط رک ندنتلار ی رالو یصهد رل م ضعت و :

 كوالا متم ها مرازمقارحا بودا برو م دھو س هطراشسابل رق ی رال لواو رواک -

 ا ياتو لعر لد فیس :اچع هللامادمامندنکودلل باعتا یرکسء ك دیک یکم |

 قلوا نادرکرس هدنز هن ارون ار ییادتام هی ییارد لب رکش !رغاردقلوابودیا

 نا دمه بولوب شوب ین دیا یت اغراویلاق>ا قوا هت هدر دقت یتیدلراو بوملواتعاصم

 ر دلوقم ای اکترا تجز یروق هت ل اطال بوآنودورکتسد هنر با قارح او بریک
 رر ویدا دغبات ردپاهبراحر ولک اب .ر دکي تكفودهلم درا نداروپ یس هغ اط وامس وابد د

 زرومامەطاد دا دغب عهزو ر دمهم ند هل دا دغبخ بوم لوا یار یر چپ راد دز روشدراب

 بواکهزوس یدیںنفا للصم باکلا سد رلانراکد در دنفو مان ززوکو ودرکهدوابناجوب



+ 
/ 

 كسب بیرخ اب قسلا ینوافا معامامت ر دیوی كدادغب یرما كرار ضح هادمداپ

 هدادنب باج لک اوس یسهلوقم تامدقموبدرد مردی ینج 4ہوا نوب امه لوبقم
 ید لصقزوکب ونلوا لیمعت لزتم ینقل هلمخأروق رادرسدا دغب ن زکر د یدل ړو رارق

 هداني ر خلع لوا ی دنا وا هج وته دا دغب هلي لوټ قمراب شب بول ود ن دز کرد هلغلوا بيرق
 یار لرعا ومو راد دنلوا لشکسل هنیودبآ 6 رادقم ر نکسع هلو ههراضم راںقم ر

 لز كعقلا ىذ هام دادق تناحماتماد :ورسخ مطارادرضتدوع یرنلق تل ایا هل
 یرکب كروب رم هام ا یربارب نورا هوکو ناواخو قمراب شب بو ]هجوکشوکین وا

 نوقسان هوک ر O AN اوهیآوا یک نسیدیرکب هدایلرس لاذحوآ ب

 ۲3 وکداهرف هدر ورمل مور سخز دمو نوتسیب هوکفصو یدانوق هنانسد قاط

 ناو ۱ رک شلو وا ندغاط یتسوا هفصر ر دق عارذ یافت را راقجوص درا دی سرر دود

 رات اور ناو ندنساط نیر سوور سخر دص

 یږیا فات ی ینروص تام یبا كنفرط یکی اكنیرک ناوپ اویئاوایذپ لاخ 6 اراوشوةن

 ً ۱ یدنل هااتساغو ویسرات !تارغنالوا هدر اسهکلوا بونلوا م را نوک شهدرورم ل زم

 :رددشع كنحردن ارا 6 مار او ل خپ یارصهرادرس نیتسسز

 1 یرابالا ش 2 الزق هک ءک لنتساپ راغ اط دنلپ یضعدله اریانا لئدوع ماکنه مالس مالسا

 دمو ت نرم ںوو 9اصا راذلغواتآندمک زەرد: اقوا یضعب ب ولوا 5 ۳ ۳

 4 . لیدوشاب یوروط هکنج هلغتلو طظقمتم ی درکسعو اما نالواللوارفیدیارا ردیا

 یدیارالکدیل اخندقلهاسورضفاور بول آش اب ولد د ن لع همن اک هدلآ

 زکرار لک هنسار گم هدر ناز داود م رک دیس هری هنلوا لحارمیلم

 اجرو مضاولوا راک هنسا رک لات ںولہ حو کن دنار دال و مساوو هبقهرو مشمرب

 ۱ لیا موراط ام احا مطعارادرص هل غل وا ن دنس ارات ال ا اطرولویلم

 3 كروس فرح وس 3 6 هر داو ah رکسعلبا مور یاتاب فسو یلد یسنکب رلکپ

 اغا ر دجا كوك نالوا یسا رم الاما ماتم بو دیا نابعت لا درگسم ش تاپ

 هنکلم OE ید راتو نوردن وکهلو ۹ روز یسارم الارهما یل وطانا با

 ؟وعط یرانربکل او تراغو بن یاو وارقو ت ابصق قلعتمهشابلزق بولیوق
 تراسخو فسکنراسولوا یلوارح وک نالوا دز هب اب وار و كر دیاتسایس اش
 هاتس هکناخ 0ى رول یگاع لا نعانا كنس هکلوا ناتسر ول ارکمیدیارا ر دیک ر ەليا

 هو دنکن دنفرط مع هاسیدیای واخ لذرا كضفر هباروتسو یربشم هيلع منع لر

 8 هدا كاد نرو دولنا ك یرکس اعم ین دانا ی> اص تلایاورکسعرا دمانحاترپ ندزرنام

 قسولنآ 1 ثلس , ترود عضو برق دلو اید سش جوا نیغ ی ل ا نآ ردززام

 ۳ فسو ندیکلوق لوص بولودهیار هک هبا هدأت واتا كب ترودبودیا نکرد

 هنرکشل

 ۱ ۱ ى هررکد دحاقر لدر 1 یلوا قسم هار یسیرغهکن روس هوک نال وا روعشمد دیدسک ۱

۱ 



 رایدلپا تردابم هب لج و كنج هلفغلا لء بوقبح هنر روغوا هل دمصقەلباقم تب کک

 یت داهم ثدرشس یزاف هجگوراپ دایا كان ز رپ هنسکق وج بور دغاب كنف ر فاو قیعالم
 هللا تربخ لعب بول وا قرفتمهدیلوا هلهو رکسع هلغل وا ةتقب یرلم وجه یںیا

 یکدژوق جآنبکهلنف سو "همر بو ی لج لذا لوا با تبج هند گول تییچ
 یدمشلوا حو رع هد | كنت 3 نزنلوق ساب فسراب وڌ جاق 9 هدازمارحلوا

 ترعر,تكنجو تمایق "هنو غ یدیارار دیا صیرح هکنج یرکسع بويعا تال ابم چ

 كنفت "هقارط ناد رم "هرعن و نامسا ليسو ناروالد حایصو شو رخ هکیدلوا هتس وس
 روز هد رکشلىلوطان ارکم ی دیش وا كتر هزو رف ںہنکزادن هلولو كىردى خي كاماكجو

llنسا دص للنحو كف فلا شاک ب رق هرات لوا كرںیارادکو تشک ی جد  

 بور راق تاداموع بود مرازابپ تس زس رروط هنهرکسعوارما نالوا اش اب یکیکیدتشیا

اص) روالد ج دیکیکیدتسو |هبوکرعم نادعم هلا تعر ام
 نیصح هورک یک هقع

 ترود نالوا لنیکراپ دکح هفیکیرانو بولوایراط نهو هتساملزقراب دا هلجبولسو

 لاتق بول نیرابانهرکب وب هز فص ینابلرقرکسعرارکت بوقبج ید یرایراوس كم
 رکو ب ج اف رب لندعضوموب یدنلواورشم

 لهو بودرکس نوا رخ ادرسولرا

 هدا دما بولر | هطاراوص ناپ زک بیلا یکی اکی نام رق بویاپارمارا درس کد لیا نیابت

 :یدلوا جورج ید اٿس اب دجا ثكحوک نوزتسوکا تأرح یلیخ شابلرق وای هرکی

 زد هز رکراقسایل رقرار در وح نازو تكنعشد نودبا هل ناک د بوشب را راتکهدادما

 ندنژرا دمانواپ دکج نن بوراطفانس هگورایدروک ندفمس یر لکدرارابزاغ بوت و ط

 ها هاوا ها که |یدیا شل ازا هغ وار اتفرکن اهنیسحیرواراپ شارا تف رڪ یاخاناپ

 ق البح یرانالق عاص بولررق یو تلنرازا دا كنق داوی دارا صالخلاج

 ندارگگیرلون روق هل هح ووپ رانلواصالخ بوش امرط ید اشیا تادکم راغاط بعص

ا بول | هلاشن ها كنتو قوارایزاق ۱
 هأم راب لا کاله یوح كوان يارار هغاط لو

 هدرصع تقوی ړږا هبنشیزوری دزتسوکزوب رفطو خوب فو ڪ ىج درود كن های ً

 لامالام هلا کو هثحار و تقسدلوا بولوا منم ادعا
 معلوق لوقرلاتساب یرلوا

 هزبنأمه یو درو بو دبات هج ارم هلا یارک قر نوایامداشسلبطبوح !نیراقآیئسو

 بولیکراتعلخ بووآ لا بوک, هلیلوقوللوقریکبراکب بويا ناویدربل دوزو هنر کدرا

 بوگندفیس یخدر لنز رای دا ضرعیواتساملزف لنزو هعوطقم سور یرلکدروتک

 وچو ناحاباب نانلوا دخاراپ یا نییزتیب ودروا بویپامضو نزوا ہرن یر لکی لج

 فیرح "

 هرا درس هلیببس یاسا تقالط ید عا لتق بودا طح ندنغایوکں مآ شوخ هللا قاز

 هتحاصم قوح هر الوضف بوماوضرارسا هت نادر س قلعتم هدا دغو هاو یدلوا ع دب

 *را د رس هبو دنکب ور دنوک مدآ ههاتستح یدامقح یلص كسور نکل یدتیا دعت

 لی تابا ینااتساپ و رسخ هعف دوو یدب|شنرونکهنناب ید یتلغوا بو ییاداب نقط

 برح بو دلیوس نارا درس لنیغلوا فیر ط دد ناهح رداه همالکحا دقا مزاداو

۴ ۵ ۷ 



 هرکمصن دمار این اح لنز یحی دیا شاک ها باوج هنب بوراو یدردوک ههاس هلا ۳۸۸

 ماعا زاد یس یدروتک موقرم 1 رب کودتا نان اه نانا مک سر بو دا لنقهاتس

 4 8 | نارا مب میرم بار و مانیسبربوک هاتس نو

 1 8 یا شک یا ید نان ناماسناطاس هکر دیر وگممظع

 یدلزوقهدابآ نوراه نلرم ی نا کد :دفانوفزوت وا هدا در هکیداونوف هر عام

 ۳ ناباس یس Es رع ندنعل اغا یوم ك ایا یتطضم فرات سوم هد أنا لوا

 یدلوا رخا كن وب هنسوراپدلبا یس اغا یر چ + یدیا بقلم هلک د دادا جامیکناغا

 هبرایدر ول منو لا رالراثرولیجی ولنکاب دولمک عر ازمویرق نوکر ه هدرال ون وب

 لاو ورکود را دغروهب را بودیانمرخ یکوایردایلقدراوهلزنمی سکرهقوح چر یادغیو

 و هدادغب یدرا ابی شاو كما بودیاادس ی کس هما ارد
 مطهبقورو 4 هپ یرولف کیا زوط هیقورو هغ ثسورغ شب لعت ۽ رب نکل یدلوا هفاضم

 سا ارو هیونلارب 3 همقورب یریا هتسورغ ید 1۳ هبقورو هثسورغ مراد
rez rEg 

 نانزاغویزوا هدرکد هرق بولوا بلاط کمک ٥ کد قا هاا ود اسان نسح ناد ورذ .9 1 ود

 زکدهرف نالوا تام م مھاويد ردقوت قارف قلقوح رقمح هارد وردو ح الف اع

 ۹ ثلنحرومآلوزعم ندننل ا نیدوباساب ورسخرزوارزیدنکهز هزکد قابو دپ گر لرعس

 1 هنسهطق اج یسهعلق یزوآ هلاعر داشاب رو خودم یتمدخ لعاص و

 ا ناذ ومق 9ء( دی اکآ یدبشعا نیہ خد رکسع ظوفاح رادقم ر نوزدوک 8

 ندزهطاو ندکلام نالوا هدایردلحٍاوس بولوا نئمطم ود ردشاروک كرات هزکد

 ندوصیزوا یراهقیس قارق ه دلحم لوا یا دع یال حوت اوارف لاو ما لص

 بوربق نقلخ بوروا ی نومعم نک اماه نل حاو سو تامصقود الب بوقیچ هرکدهرق

 برګ یضاوم هح بودی تراسخ عاول یکییدشا نواشبت رک رکنحو تراغوربسا

 رو ط هع ى اصم بوسک را بپرغآ بودیا بیع هلی تیک سو لتقف یقلخو

 es ك رو توا طاع محو هم وب هدزکد یا اس اب نادومقی رب |

 .تشحولب ولف ندنعاٌسا ب رع أصم ثودل ریما و تراغ ك ولا نافس دم

 بودپا تصع هزأدوسذ لف دلوا نولأمه دن تکه کدلوا لوتتسم تمشخ هقاخو

 ۷ اروپطباقعالصا نکروُیروکررقم بداذو دمق هحرعدقت ییدانلوا لثق

 یاو مس كرصعلوا یاب باست شزاون ر هطم هلا هجهنلا تروم تعلخ سابلا

e 0یدلوا باک تلا رهنآ ناوخهرقه  تقوالقع هنسلا. تولوان  

Eهک ز یقیدلاص هن رط هروا مابا ندهسنولافک هملاراشم نادوبقاکریدءدکن ذف یلج  

 یاروم رک لو اس ید نان لاب نو سیلنگبوشلبایرارمدراب یبا

 .ترودیرکب نڪراقح ندناغو هول افکادهک هلاس هرکصن دق لوا صالح

 | ىراگ ولكە ودا ت : ا

 1 اش لخاد هي ناسور هلا یتقووراب كنود بورکقار طا !وایدل اسد

 تارنسان 



 بواوا نادومق رار ورز زو حود# رب اا اب نسحنادورق 4سافاد دا ا طب

 نکی فاوخ : اش قلخ همسلا بوک و رغو هلملح تا مدشدعفر هی

 دعص هنجثد هدزکد قآ 10:۳9 e 0 میسر

 یدال ازای ل تق هاشد دان نوچ بونلوا شومارف یلرار ق باس نوچ ا هنیفس یکی ناری نالوا

 نو اروصق ی زج رد هلو قلخ هتشسار ربع لع یو دنیا ویط وکو تفک لخت انی ود
 یساہقشا یارق هزکد هرق ز کد هر دبا ثساب ناعنکنتفر ونلوا وار جهان

 5 هرکد هرف لغو هدزکد قااتسا ,,نسح نادوبق 8 دلوآ نو مه عوجسمیرلکدتبا ترضملاصنا هنلحاوس یرابلابیلوپ هزوسو هنراوو قابو هپ دمو لمعساو یلکب وقبح

 فناوطر اسو يروقو قارت وا بوتلوابصنرادرساشس اب ناعنکن دارزو بوملوار مات ود 4

 ا كنامینارفن هناسرت وران انلوب ك لوبناتسا ندرکشل 1
 سودول قفاوم نوکه تتشکب انخاس گر غص هام بورا و هناملزارو یدلردوکهزکد هرق :

 ناب زوہچ وا قارق رای رقارب ر ومد بوراو هنس ةطارتسانم بوقیح ندنأبلزا ریو هلاوه

 یژرساو یاب "سا یراک دیا ارا نار راو قاعتارقر شیلا هد هقیشبره بولوا هام

 . هعضوم لوا هقمشناب ز E ا بولیکچ یرغوط هشفآ یراص بو داکوبآ

 هلعلوا ماشخابولوا کنج نت ندن مفرط لق ںنلوا تاق الم یش مروت اب ندا رفرف

 واشلوا تخم لند درا لوه ر ندنرافوخرکمزاردلواد دا نمک تاظبوحاق شیعالم

 بولو لوب راه دارمارخ لق دلحا هب ابرد بوب ارا یرانا هلماراهغر نقاتساب ناعنک یر کت ییا
 قیعالمراتاب لبد ندنرز وا یراکرد كرا هغ ر رق ںنراق دو طز وب نارف بوقدح ندناجل

 یی كنراقدر دغاد بوط بورت یر لا بوط بو شپ ړا رای دمو دهن رادرا هاتر اک دروک ۱

 لمقم ها ل الغاو لسالس یراو دنکو خیر هقر اتس بوملد ناما یراقک كن هقنشنأب
 هام تواک همان رفاوورعسار دقزومح وا بو دپا تدواعم بتنی نمنرایدنآ 3

 بدن ةقعاصو دعررایدتنار کس بولوا لصاوهلوبناتسا بواکینوگ مرکی كروم
 قرو لارابو دمر میطع داش مو نوڪ ی درود نوا كةس عقلا یذنوب رم هنس ۱

 نا دارم نانسطلس ی چ یدلک سلارهو فوخ هراکوکن دقءاوص تیک ولوا عقاو "

 یسعو قلعنمهوجه كن ىفن بورا وا لانکتس وک ن اخر جا ناطلس موح هرم لادن اطکشب 1

 لوز وسع "هقعاصر هزم امه تماشا راویلجرماابطا ارس نادر ودضح وسشیاهنرللا

 ا یدلوا لصاح میطع لوه هساج بوشود هنیرزوا یرزویرلاغا نور دنا بوی ۶

 دیو ا بودیا رازا یی ین بوی ناب ؛ نس۵عوج یجاه لوا یرائرمضح ۰

 راعتما دوت هب یمن یر ندنسافر ايك ارضع لوا یتسرپداوا لوغشم ناشی تاق دس

 ww نر راپدیدلپاهدافاوراهلغا هما تیب وب ی هبضف نوعا 7

 ربمعنو همر دم هکم ی رشم هر لپ ال لاقحیدا ارغوا هلبلد یفنهتسایضق

  لیم هم وکر یاکراو لع ضعب هللا مانرورم كن همرکم "نیمکت یرتس تب اگر رو 1

 ننام هیضام نبط الس یسهماقراوتساو مەرت ورمعتهلادنهقطن«لتنایم بودی

۳۹ 



۴۹۰ 

 د ۷۶ اسیدعلوا نیر نوای دت دق 5 مضوابإ ارس یس هعیرا نارا دج بوئلوا ترثمامم هبا

 ۵ ۱ فنع هکاتاب یتطصمیلهزور نالوار اد زف د ندنلد اما چ كناضمرەام هم :ویداوآ ۱

 2 یساغیتس|دینیکمرتسوکی ل وط دی لل امر رهقو ام لیصحت یدیاروهشم هلا فینع

 باعر بو دیا مخ ی ید a بویم هود هیفعفأ دم هنسنک هکد ندیربغو ۱

 بودا لیمهدابزهعوکر یراونرپ را دح اش امز ناخد ج ا ناطلس یو ہو ارسم ام 1

 ید شلوار معن ۳ رو ۳ رس رطل راک ا

 هیلاوتم نارام با همز وءاوصو قرو دعرو هرشکراطم ار طا نزوقط نوا ك دنابعش ل اوب
 زور کیففلو مافترا عارذ ییا ندلفق بولو اد همت مرح وص یکم رعلا لیس بوغاب
 ۶. نین ” لس تاق او ص هدوعر هکروم لول لنو یدلوا طقاسفیرسرا دجاموگ هدرا ر آر کبد

 هتلود یلاوحا هل | بوتکمدوعسم فب رش رثس یب رش ەکم شابا حور ماست مدآ ج اق ربهدهجم

 مودخرارمذکی دنفادمعدمسلایوهرقنا نالوا فارغم الا بیقن تلو درد لکدتیآ مالعا

 كار تبببولوا یسالنم هدم یدیاروهشم هلکیدربما یی وص هلک ندنرامزالم
 ۱ یس هی زح نابطبق كربصم بولی زاب رما هنسیکدراکدرص مو یدل وارٹسابم هناا دخ
 3 مدآ قتسم ر ید ندنف ر طراناںو ر ول امر دق تبافک 5 وسا فر رتستبد ندنلأم

 ۴ رمالا بسح ی دی دنفا د دیس ی ار دنوک نوح | ك جا لاسراو نییعت هک غلبم فرص
 گ یسهعبرارا رج كن هبعکء اب بو روح یلوح هثحم هنفار طارادامارادكق رس تاب نوراو

 1 لوألا یناکنلقرلوا نابانرضجخا باص كنس نالوا ص | رس اسا يونلوام ده هگراوهنساس |

۱ 

 ۱ ینزوقط هلکنوبیسانب گشرتس تب یدنلمق لیمکت مرزوا رزوا ع دقززط ید مزاولو تام

 9 .. یرکسعیضاتلبا مور ی دی 4عیرا موج ی 0 مسیر هناتسمیات وضع ردشاوا

 ۱  هنابتسهامو یدلوا مورر دص یدنقا یی هدازن اسو هنر بونلوا لرنعیدنقا نسح

 _یوجهداتناوویدنلوابصنهداز مهداه روز عی لنفا یغلادمع 55 ندنتماصو هیسورب

  یساضاف هنر دادن رب :یدنفا دو لدضفلاوبا هد زیلچ هرقبولوا لو رعم ند هر ردآ د داز

 | یتیضافكيت السی دنف مساق در وڪ هنرپ یدنفا یس یں رس لناضمرویدلوا

 ۱ هراص نرلتم دخمالقاو یدشلوا م تراز و هنیصنم نو ن وسلو ت وق وقت

 الط نیادغاکج ارد نوا نبش هلغلوا داتعمكمر و هلق رط م لا هرانهایسو

 هک ؟داياروهظندنوب قلا شو شب شن نراك جا رخ كعضوم ر نودیادأر راد

 ردقو ید ضش نالا تم دخ لوا بولاود هنیرخ ماست ینیشدب نزواهج و نانلوار 6
 تیالوةاضق یو دبا لب هدانز یبعر بوردزاب هلم هشرما ندیدر و ناشاپ شورغكس

 3 اما دمع و لح نالوا ملکلا دقانید ار ںیارامرا یب رک اورازورإوخ هلک "اجر یسارقف

 1 مال راه هب دعما فانوس هرمز هایسی دیار كركه بویع ای دصت هنعفد
  بولوتوق ءافلوا لا اندعراوت وام هداز نداد دعتسع اف نوقوم لاومآ بو یی

 _ رک د لنل مکه تنی دلوار ج هه *هنتذوس هجان بول ندتعاطاهماکحو طبرو طبخ
 ٠ هتزعو تمعن هدایز ندنراهلصوح تعسوو قلوا ل ن هز اوارف لامیرکسع فیاوطرونلوا



 ر دشن وا لیصفت هد هجا د یکیدیا ناهجماظنداسف بجومو نایغط ثعاب قا لوصو
تسو ۳۷ ۳ لا اند کب ی رکد ك العقلا یذهام

 ندمورردصی دنفایگ هداز نا

 هل ر دص نواز اد یدنفا هدازدوعسلاوا بونلوا بصنیدنفآ دیعسوب هو لزع

 یس هدازه ریشم كمالسالا سوی دلواماکب
 ب ول وا موحرمهد ر دعم ىل لع اضر

 ب ولوا یسیضاق لوبئاتسا یدنفا بجرابقو یدلرو هی یدنفادجا دیعمرصم ءاغق

 یساضقینرو دمه اهباب هب یدنفآ یسومهرق یجارم
 ثنلالع لاسو یدلرو قاهبرا

 فورعم هلکی د نلغوا ماعنا فرصتم هنخاعس هب رمص ق "هاب هکر دن دداوحندبا ح 8

 . تفارهب هیرصبق هلغلوا فصتمهلباهیمذقالخا هلاحیودننا تفارعس یاوعددیشم _
دی مراحم كنهور وگو قسفو رخ ی رس بولوا 1۷

 دکربتم اف وار اسو هلناضمرمابا بو

 ندروگ و قسفوروشورتس كنا قلخ یدردی | یماعم یاکترا بوصا تیاعر هنتمرح |

 بوکح نیدرمادن ز رفلاجو نسحتحاص لقب ر رخ ا ینا وار وضح هیذأاتم و

 یعانشوبلکراایبث نسف بورد ذخا نب نول ید یر وع لوا كع دی اداب رف یردام
 رای دليا لق یو دنک بو صاب نازم كروب زم بودی اواغ ةماع بوم ندا مضهتکل 1م لما 1

 بولیر دوکه ليم ن شیتم هد ازا اپ حوصن ندنایماب یوبق یلاع کرد لقدلومیاتووب
 قسیلاهاو دنعلققچاقر ندنایعاوردزکیدتیا لتق یزکاولوبهزس لقدراوهب هبرصبق -

eشو رغ كم شب هییربمفرطادعام نرق رلا لامرفاو یدنکی و دیا زو  
 یضاق ظعاو هنسک حافر:ندنسالعو ندشنامعا هر رص ق رکم یدردن وکب ودیا لمصحت
 تقو لوا هسیایدنفا هداز یفاق راش | مالعا یلاح عقاو هلغښلوپ تسفنمهب یدنفاءداز 1

 بولوا یالک دافنوی رابعا ناي هادا روضحو یلومق# تل رارضح ناعدارم ناطاس

 کو دنا لیمصح كاناغوا تاب حوصن دانا لوا بور دای هه اٹ داب بانج هلتبسانم نانو 1

 "سر حاد لام نانلوا مج ی الط یخو ی دمشاک هپ هن اتسا خدشو رغ كب شم 1

 یخدیودلوا لتقلا جاو لوتقم صکتو ردقو تنجم لقلوا هرماع 3
 دداکد هبت لح

 ققلوا در ةنلها لام لوا هنتودلک اناکدنوادخ باتحودم رونقاص ندلایو یمهاشسدار 3

 نودب هدهرخ الا یذاج راپ دنلافصبور ومس تیالو نابعاورثساممو دلب هاو نا ۱
 عرق دنلوا لاسرا ہلال !رکسع رس فن ذطفاح یزوآ بول وا ل زعاتسار تت ا دنت

 تام ایورس> مظعارداظ یدیشلوا منا ندوب لبا ترازواغآ نسح مع عرب هی م
 هلکید لغوا ساپا هنی ر بودا لرد یاسای دارم ییکبراکبهنسوب و دوتا

 نعط بول واح ود القعلا لا کودردن وک هنتلاب هنسوب ی اتساب ی فا 4

 هعصرم هراورگندنفر طالع دهم او کادو نام نت ناسهج هاشداپرهاوخ نداماپ بجر ماقم اقهدهرخ لا یذ اجهامورابدتالحوو

 وراد هب ین هب اشم اب بچر نایعاو نارا هلجو ی دلوارو رسوروس بواردنوک و

 تد الو تین لو ی دمیزو ب بونلوارطاخربج هلن رکو بظعترهاوجو فت یا دا

 یک !بونلو در لملق لقا هبارقفی دار دنوک« هیورکب و دیازودص نون امه نام هر لاو ۲

۴۹۱ 



 یتسام رکم ضان كنها سدان را ره سکار ط) ۲ دکد عوبس+ ودلکدع و و تمعخ ۵ رادتعاو ری

 نیا كس ینطبصم هدازد الوبنامشوک الا یمر د گل رخ الا یذاج هامهنردر رقم کور

 كوب رفت الوا لوتَقم انا هداز هلاغح یس اب ابید | لامه اتس داب م زتحم مرد هک ات "ماد نیسح

 یک ةفرفتم یکیخد نا بیرقهب یرکد لاقح ها بوقبح هرشط ها قا قاروخار»ب

Eین هات نهاد مت رارف یدفلوا شزاونهلب | کلمهامس كولى  

 کیش اراتفرکأشم اب رفسیسیلاو صراف هم ینودنلوا مث مورضرامدقمدکرد ل داود

 کرابصح یلیامؤر بورونک هلومناتسا اثسایورسخ مطعارادرص یشابلزق مان ناخ یسیش

 یدشنلوا شبعت ندیرمیزاولو هقفن بولوا سوب انس هعلق نسکزافوپ فورعمهلکعد
 یوراورخیدیا صغ رک تشکر هغود ندیتمرا هنلصا نروتکن رابار و نراماعطرکم

 . ققرف یلاقص لقیابق هامسناخیدجشرر رش الوا ناکباتلوا بو دیادممعت نسرر هنا

 ۰ بودازوا یلاقص هج دقم نوچ رارذ ی دیا فرح هرهج هفرطرب لرق یس هرپح آو
 نالوا یساقفر رفن یا هدهج !یذ هر بوپ ا هنس هنیس یلافصقا بواب و یراق
 . قیاقریرکم قعانم نروتکب با لوارراقراص هغات البا با بوسک زور كز هل هما شاہ لر

 . ةيمضق] دیارارفاعم بوک هب یلوطانا بوش هقروز لوا سن ارضاح تآ ج اقر هد هعیوشسراقو
 هفارطا بود انییعت ےب یتا وصو یشاب سسع اسان د بحر م اقمع اف لقدلوا میس

 و درناو حاق یرانو ھار ءاننا راز دیا لنکحح اربرامدآ هفانک او

 .بودیاتسکشم نلوق بوردغآب شاط بوٹشوا قلخ بولیوط لکدزسا قلا كم

 ای دروتکهنیروضح انساب بجر نس هلجج بوتوط هب عاب اف اخ یسعش لب یاد کر توط
 زغاستوطز لکدتا ل وسواد ك دجاق ن وچن اتماب یش هنغاتسوقیلاقص کرروکم

 هد هلق یدب یدر ویباشاب یدړبو باوجود ردقلو, بوی ارا شود ه زس قاف نسودهزن
 یغااندهرجب یغدقراصراسومح یر ح هغود ندمنمرا نالوا لملد نارق بو ږی سدح

 ۳ را هسکص عب نمود راسا هتسابلزق ناحیسهش نامز دعبرابدرو نس | زحبوصآن دزاغو

 : دادغب بأجم سای ورسخ مطمارادرس لوزن فلاو نیمبرا هنس میاقو زدن و اهل دآ هم هلن |

 اک ت ولور وبمن لس , ردلم رد بولبجوکندداآنوراه امر ل اوا

 نررصق انشد نوا تونلواد لید هس هطواح كتر د یسک رلکد ماش سابار طو

 واکلک ب ونوق هوابکر اد ر وط ندلصوم یدلوا لخاد هب و و امهگودروا بوک اهن خو

 موج هر هلح نولکه ی هجولف هلس وصدا 4 [غع عکویراقدقج هلو رامذو تامهم ۳

 اید رم لاعب ددد رعرو نزوا تعرس رایکهاکماکحوصن Çi‘ یدلکیراخ ییدشا ۱

 طش لن رق عا ماما نوک یرکس ییرکب كمرح ند هینامعنو یر وکق وبج بول مک
 . رشکیا هلوق یدنلوا ترشسادمهنس انبیربوکو لوزتهعضوم مان بالود شاب ن 6

 یکیا نوامامت هجاکرار ول ل الغ شورغررب نوا هنس هفتا هایسو بحاوم ,
 ا وطلب ارامکی نوک های نوا 2لر غص هام بونلوا مارا لرم لوا نوڪ

 رک ات اتا ناماسرکسعرسیدنلوا لوزا هغثسااوا هرکص ندناولحو "

3 
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 ی



 حس

 یدلوالخادبولک ی جدی :رکاکتامهمو هراح حر اسی دلر دن هراقا فوق بور اق ج

 نیارونمدقرم ڭهنەەللا یضر ىك ەغىنحوا مت مامه ماما طعا راذرسدآ دقب" صاع

 مانو نیرکراب ر ) < یاسا نوناقیزأغ هعج لدار گتسع هر اب بوراوهتر بز ۳

 کو ام ماقم As اںیسا نیما ارک یایلواحاورا تونقوا همطخ هنیدهاح ۵۱ سد

 ندمطعا ماما نو مرکب كمرحراد لس |عورشم هی هرصام بولیکح ید ڭا ملک

 بور یا متر ا عج ملت روش ار دی لر و همت اج هعلد بوم ۳ نراك

 رک او زبیر دن تقو رامتخا ی بیا تقورب راوسوگ ل !الدو یتاسكبآ یدل رک هسا ۰
 طش ندنکوا یسوہق مطعا مامایدبا لکد رداف هکلنیویزوس هیو دنکد روی دیاواتلو دو

 وزووتسرفهیر شو هنس هلق نا یاس ناطاس یاب اهلماشقنم تاک هحرا و هم ا

 ندقرطره 0 ا ر لب مور بورود ة ةف ولا ی یب ما"
 راقو یلاعرادرسراد دلتساب کود ندنس هعاقراتسوو ندساحورب بونل oe م

 هز اد زو شب لنوکندراسزتمهج ب و دبآرامشبب یسورادنقا ل ذب هددادعب هرصاح
 خآ لغت ؛یلاوبویلوا یلاش نطق تو ند هعفا دمنا رب , خدش الزق ندورچائ درولي |

 لاج ۔رماو حاتف ریما ندنراکب م £ رادمان نالوا ناہفصا "هغوراداقناسوناتیلوق ینص -

 وال ہدنز لومعمندامر + هح دلواا کیس همخر ندوطب رص وشاح هیذعوا لمة ترم لاک

 شابلرق تنزوقط نوا كل والا میبریدیاراردپ مک ندرا وب ودب وردلوطقاروط هللا
 ار اردن داود کرا ن ورو

 فالخ قوق یولکرق هسرتم هللا نامه یو دروااما تر دام جویدرگ نامزد نما
 نیررداحش ؟رهراح ان هلکیدرانوساک هتملا ودیا نام ۳ نکبا نون ۳ 1
 نڪر وشد هو دروا 3 وط كز هعاق ند معد یدلر وقودروآ لاذ درا واس رت رتم بور دلا

 9 تاک یدیارار « الل و9 وط یک یراک دتسا ندر هلق ب ول رک هننلا بوط هرکو "
 یدز اقر وقح یراو دقرمب ول, اب سرتم هنکوآیرداع قاخ هلج 1 دهد هکللو ىلج 1

 قدرر و اوقدر اما ینا رتفد بام لا درا بوم بورو دلوط ها ق ول اله
 هر ادومدآقوح ىق هدودروا ها ب وط نکنا هل وب درو اب نرل روح هب اشمەرىقەجكو

 كرماعشا نالوآ لغت ایر وقح لات ر3 5لو ناکد سود یس هلکب و طاض رفیدلواكالم 3

 5 وقح انس دکرح < یدنفاروصنم ینهمانزور یاب کاله ر دصاب بوق طا

 نرد شدردد ر لب داخ i درو 5 هتىراکزارص حواسب رت ربموی دنا تافو بولرر وا نکروتأت اعكنتلا

 و وردلاق لعاشم ا ر ندد ره كرا صح ی ورا هدر هعک ں ودیا ق ا

 هن رجه داس رام لنراک ین دنخ بور دزو د اهنا فصتیرامصح یاب رز ن دانشور تراک
 لولح جساو زور یس هرع خرخ الا مر بوک ززوا لاحو لوالاب ریدر ونزوکهساب تکرح

 قروط یدو یدنلق لابا تونلوپیس هل رای دن ورو م نا :نوا لد هنآوبیدآ

 بول آ اراب وطاملاو :مز دوکه کک داك تقویدلوا لا ع هغمر وس
 یدنشلوا ساۋىت فسا بول جز ون

۴۹۳ 



 نصت د نرانک وص كنس ها ناماس ناطیلس بواقس .یوار ی دنخ یخ د یراوب درامصح ۳۹۳

 لس ندو را هب هنحر لوا بوبلوا همثرم ك هک بوم ردم ذآ نکل ئ لمس قگای یو

 بارتوا لوا یار لالن د ید ماتر وس قار و طو بوایروا راپ وط ل صد الا لع و دراو تس |

 هلغمل اه لاج یربغ 8 دلوط ی دنخرا دقمرب بوکود هة دنخرانکب و دب | هلا وح هنیرازهشد

 ین وکی حوا كرخألا عیب رفط مدعو دادشیرابصح رکسعموجه یدنلواهیبذت شیر
 را وس هرابکیخد رکسعزار راب دلوط یولک هصرتم نونلحالسرخسع هل ندرس

 كر هيد هللا هللا ب ونلاج ښ رح ثلنح هرکصت دقدنلواادا عراف یدل وارضاع بول وا

 گكنفتو ره: بوروط لنرتماب ك دکی خ د واتسابلرقزاپ نیرو یرغوط ناصح م الس ارک سم
 یسیدنقیبهعلق بوه وا لاج هغمقچ هرکسع ناراوننراق دلوا ءدامآ نوجا كنج هلا

 مادقا ی لا ه دورات وراپ د بونیا چ دصابرکسع نکر ور وکی کړ اب ج رک ق اش ہوپ نالوا
 ند هقرف یکیا كنغتو بوط نالا ن فرط ور بولاط هم دع یاب رد دو لناق يج بو يا

 عد یناراورس خرس رکشل هرخ الابی دلوا كنج میطعر دق تعاسرب برون و ؟زالوا ییبصن ۱
 بب رد راصح را 9 رو هلم ارباب درک و راس رم ب وود رک لغم وآ نکم قمقح ت هوم

 نوتسروقراپدلکو دهبوص بويا وا لا هنکر> بوروت | یزاہک + | غیصرکم نقدراو
 تاج وک دانش اوب ی دلک ب وقیچ كر هب رول او ص ناملوا لجا بوغاب یکروهغابهنیرزوا
 ۱۷ ول یتاب ی وط ندورکب ودیامامق نکرروت وا هلنکوارآو وطیدیا یشابی ههر

 هلا ك نفت ورەن ش ًاملزق ندرابصح یدب | لوقشم هنکنج هعاق نوروط لنرزوا ارسحلذرانک

 ۳ اداوم e هنفوومیدلر الج

 یقىفرناغع هلم وقوص نکرلج كم هرزوآ ۱9 س یحاص بولیراص هنجو اتم دقم ڭى ناقع

 ۲ یضنرمروزرای دلوا ن قرغ لس یس ا هلغلوا كاف دّفاوححومب ور رو سود ۳0 اروع تب روک د چد

 ناوب د بوب اف یغآرمد یدلار ما هننالغوا مار ةاقدراو هنیلا یرآ هد هعاق موحرم اسا

 دیهتس ی دلوا پو ږارماخد هنر یدلوا ږېشس نل بصذ هن راک و راب بوش امر ط
 هرج يوبل اص ناد نرخ یدزوشرا لاهي ورابب وب اف ارم رو ںزکت الاب رو ںاوا

 یتدلوا بولیروا ندنسکو کهدک دنیا مضویغاریپ هبوراب رانکبوقبح بوصاپ
 م رلیالام مارتلای :راییلعشم 9 یسیعقللوق  رد ك مطعأ ر لوص 4 یک نژوا بلد هه روت

 لیخ ېت اکرایهایشرابرل وا مو دعمو لا اب یس)جیدیاراشج | مادقا هو را بودا
 هنیرد-بولی روا ندنسهقرا ساب روز ندنلوق اغا یدلوا دمہ بونلو هدوراپ ی دنفآ

 ۱ 1 یرادقمز و نییرص؟برفنشتلاو لا نرایهامس ی لچلدد رس ی لس !تافوهلنرکدرونک

 نق بوش ودر هنسکراد مان هندنلوفرا مات و رفت
 ا اتمایوجایدل وا انجز هسک وچ

 ۱ و لولمرکسع یدبشل وای امز قلتس وق قحا وارسم رفط ندرر بولوا انجح زید

 3 یدالغا یراز یراز بوبجا هباشایروزاشماب ورسخرادرسراپ دنو هسرار دام ب ونود نوزع
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 موم هباساب رجا كجو او ط انا یدنحارفاوو دکل مدآرو ال دزبرکد یس هعلق دا دغ هک ف يح
 بوک ید ماف روز بولوارسعنءهرفظ هب هفلقیدلرو هیات ب ینطبصمیراتسومماسو
 یک انجز یاهدر | بوملرهقهدایزااپورسخ مطعارز و ندنکو دّیاضتقاتدوعتف یب
 یس هبدنکسادوانراو یدروا یئ وب بودرکوچ یا اب ابرکذل ارام ید بولوا باتو عفو
 عاتسا رادرس یک دنا تمصووید تابا نفد لنغا ار و طی وم ماما رولوا لمهتس رکا ۶

 مام تدزعو تروشم ید 0 ی و قم / 1 ۱
 رومصق لماقهاو ادق بوییرو دقم لذ كد هناوب بونلو نواشم نوک یرکس گرورم

 نامهرولوا نکا سرا یسردقو ناف لقمروتوآهرکصتدنو یدلوارسبمیتفلدمزآ ۰
 تکر> هزوکی رخ ك رکی مراقهچ هنمالسیراروطولیجوک ناب وتسمزههریخآف

 یرلجوک همطعا ماما بولقیچ ندسزتمویدلکجرلپوطبونلوا قافتاوپ دردلکدزام ر
 : ههر روما ی ربا هنسکی آر دودو لوبدوخآساب ورسخ نوچ لح طاع رکسع نایت أ
 "بولت نغو دلوایس و رییس هلج عباوت اموال والا یسیسرکكنکلمرب 4 یرپا مدآر دیک هنکو دابو دنکیملدا می یلاوحا فلس یهر وک راو بوی اتق ٍ

 یاطح قیوق رکسع هعاقب یس هلوقم تاج رج نالوالنفارطا هٍخ دلو رفطهکللاراد
 بو اںڑا ب لزوار كرل در وک لک ع ااش یس هعاةروز ر تسال وایدرلک | نکو دبا شک

 ك رلکب برع ی د عف دوپ یدیاب دت وس یس هلک | بو دیا لاغتما هلبا ثبعنامزر دقو
 رکسعهنس ةطفاغر یی دنفارظارزاوجو هلح یشیعم كدا دغ, بولوآ نوتغم هني دمآ شوخ
 :بولکهاضم ها نشر هلل رطونزر كلبادا دما هلداو ار | ثلسزوت وایم گی لاک لک مزال رک سود
 كرا بوو و ترازو هیاتساب لیلخ یسکب رلکب زکب راد بونا دلا هنراک د دردر وصتمر غلط
 یر: حواو یهايضرع ك هلیطرش قشر ج اردرودویغوا لوقرفنكيب هل طرشم ۱ 1

 یوا كلوالا مر هلن | هاتی کب بوزابرکسعر دقك ب نواهلجراکیژاسوجابجویوط
 ۱ عر اسم ۹ 1 ر لو ور درد کب هوس تععارصموب یدلرد وک هنس هطفاح لدو ک 1

 هدرارداج هدو دروآ سکر هو در دقمرد ر رق هنمت دنامه كمر دن وک دنا لوچ قوب یل تشم
 قانا ینمهزاطوعام یونعم ضد بوذلا ید یس هوسکقل قره مطعامامای دروشایوص "

 بوک ی هلج د بونلوا هر واشم ل صوم بنا چ رکس عت دوع یدنلوا ل اسرا هي هلحەليا
 لس و رپوط هدیدرودنوآ كرخال ۱ میبرهام هلک در لیلوا تل دیک ندلوح هلصوم 7 ۱

 رب زو لند راک دک مام یدل ا ویگطعار زوهلاراپ ب وشاب هر قمع یلدرسح راک
 ینوط یړکپ بونلوا لوز هنیرق یسوم م( ماورا ی دقا یر کوراپدز و یو روک بوک ید ,

 بولر ابر فن كي هلمط رم واب هار شدنلا ن و )كع ا لامصبا )صوم بوک هارت

- -. 

 یوک با یرادراب دنک بونل وا نوع یشابکو ابر هپ وطرهورلپ دشوف نرابآ
 یرگسو رسخرس ندوتسرق لقدلراو هنل زتە عرس قا بولم وک ند یسوم ماما ۴

 ننمو آن والایږ اچ ی ولی تبرکتو هرس ماماو کب رل درتسوک ی الاتواک
 كر بزم هامیدلریو تزاجا هنیسایلاس هغولع هنقلخ ك اب لقدل او هی هعلق قار وط



  Eا زو دیش لوس دات مات بولوا رسبملوصو لص وم نوک دب ۱
 یدرکهبارس هایت یمالشق لنا هنس رز وا عو یکب دن|هیاثسا لملخبولپ زوب جازم

 بولیغاطرکسع یدنلومیزو ر لتم دخ هنیمزالم بوکم رتفد ناشکب وطرفن كب بکار 
 قیئسب یدلر دنوکه الشق هب هفروا هلرکسع لیا مورا ساب فسو راپ دتکهس رلتلابارابکب `

 یرلطباض بودیکهرگیرابد غدیر: ید دنوکهننلاا هل رکسع ساویساش اب یع ۱
 سلم س 4 دا دغب نوح كر د و لزرهشب شاملرفءالتسای دلا تاب ر ادرس

 یک اهنالدرا یدل والصاوهمح هاثس و هر اتسدرکیربخ یکیدج وکرکسع ب ویل وا
 بوش و دهنکواا كينرکسع شایلزقلع ملاط وی دیا وا نال ا ینکلمهکدجا ناخب

  نکمتمواقم یرهلبواساب ینطصمزسقم رب ن الو اكنس هطفاح راب د روتکهکننرد

 زووای اجرلزاحو دج ان اهر وکم كعبرايدراو هلوز مش بوغا رب ی ر اصح هلغملوا ۱

 یرغوراشع ج اشمو ی رااح دارک اهلج كدا هچو هل وزرهشس هلا ابلزةر لق

 اد اب نه وم یردارب دجا ناخو راپ دنیا تعیاسنم هامل زق بود اکا

 حنس هطفاع لوزرهمرایړ یی اسبح وب د ك دليا عاباف ور د هپ ولن ان نس بو وط
 الو هلسویدیادودعم لد راز و ر ناعجش "هک اسا یتطصم لغوا دوانرا نالوا

 . مهارا فورعمهلکی داده زخروکو اسا نابعشو اتم لادبا واثماپ یتطبصم رتسقمب
 كامل پویا تروشمیرچکیورکسع راسواشسپ ینطصمرکی دوم رکی واتساب
 نادرکور ندنبناولرع كنس هفت اط دارک او ینراکج هلی موجز سناماو کو داکهوجوو
 هبلوا نکم تمواقمبو دا رفت ینغو دل وا یراهدناق هب اجو رب هلک ادامقنا هزانا ی ولوا
 بو ر دلا یراب وط نالوا نیا لوز رهتس نامهرا شود هسار هو فوخ بول ینفح

 ندراصح بور ورارق هکفکهنیناج كوکرڪ دك روپا كنج هنر لک بورںوکد ج دقم
 هدو راپا نامه هلغلوا لاح طب رو طض ك ارکسع یعتمهغلناد کور هلفعض نکل زار دّقح

 1 بوشیرا د ند یدلوا كن لیکن دیکوید هود هتم الس لوا تعاسرب رانانلو

 وایدلبا كنج, مح بو ر وطلب اراپ وط نکو دکرانح یرالغوا لوقو یریکب و راسا

 ¢ لک نم یثک زا دکناج رارب رب نسیدر دن وکرهخ هیاتساب ییغوادوانرارشخرسوکسعرص

 لک دږیدر دقزاداکس عالوا نماض هکمرویلاو ازار دک اسلوا لوق هما لزوک تاج لا ندکنح

 لقرانروک یدلپا هبراح هب درم بویلتساب هکنج بوبد شی نیر هزرهزامضفار باک

 یشاملزقر بو دیا باترب یتشخ یراورمبو ر دلاتا هنمش د فص تشخ رب لنلاواپ دا

 ورک بودبا لتق یضفاور نوا شببو هک دنا یالا عاقلاد لعب یدرقس ندنآ

  هجوویدلوییالسراو ره ینبشد فص بو دیا موجه هبا تشخر هبیدردیا تدوم
 هع ندرکسعو رثاشمات راس یدر وتسودهکاله كادى یضفار ردق ىللاهلبل |یدنکنزوآ

 ىق ندنمفرط رابدشآ كنج مطع كد هب دنکبا ندحامص بو دیا موجه کا نکراناوت
 ۰ بودیا تباصا كنفت جز هسدعاس عاص كن يلغوادوابرا تبق اعیدشود سی وج

 . . یکیدسود كنيلغوا دوانرا یدلوا دبس بوش ود هرکص ند هلج ییارب نعل ن دلع

 د بچ



 ةنیئاح لصومبوغار راجا ی اب وط بولوا دمماان درر اس بور و لالتخ ا هرکس
 هکر کس لذت بناب بولوا دیپشمهددکرعم لوا ی رکا كرکسع هدام ابد ربتارارف
 ورسخړرزوشحوم رخو یدراتروق ش دایهسکرآ یق بولوا لنکارپ بنادر رانالواردات

 یربد د ءوس كل ب لنڪس وڊ بولوا ان بضغ هدایزیدیآ هتسخ ,لکدلک هياتم

 ی كلوب هرکنسعق بوس لا اهطنا ندندنعتو دلکش نکلی دلبب ینغودلوا یس علت

 اب عواتساب لاږپا واٿاب :؛ قطصمزسةمر شوک رکس لو اكل وال ىا

 € وزر هس یوو د ند کرم راش ا یدنل و (لتف یاو وان رلکں لک
a 

 و EE E راس لیصفت ر دنیا

 نکردم ا a ا 9 1 ر
 كىس اىلرة تاسزوآ وا نوسناکن دزمقح هس ر دیار وهن ال ے از یزوس نوسلرو سحق 1

 تم گلد هیضو د مدار يقو ردمولعم ليم هنورب طرانا ك 2 کسع ناتسدروکو یوچھ

 زو رای رادتعارفاو )0 یهو یمکحردقواضق یدنلوا
 لسوم هکلوا اما مزاسا قموقیل نوچ هلال توماس بودی باطخ رانا

 و ینغو دلوا "دن دوصقم را را یدلپاهبان کوب درس هم 5 بوخارب یک لوز ره ید ۲

 ناح هملرا دار گو دورمع قانا لااا و E تاعرار نوای مکا ٠

 را یوا كنا بو دبا باقتس هس وبا ن زانکراففتساه دردلاتحا هت ق ار هعاق جد رب نکی لانه

 راج یسا دم" ز و لنراق دقج هرشط یدردیکتعلع هنس هلج بود تعلخ یدرزو
 1 . هژاشابوپ یادیشلوا يسا رض زو هنر لق دلوا یساغا یرچکباغا ناماسهکاغا للم
 هک اغا لغادرف 5 هوحرمیدزخاحنداح رصتخ رپ ویدتالواسفنتمرادقمرب كر وس لوس

 ینطص» رقم ناغردب ۱لقنلوای دیااغارضع لتقول وار دش لوا ی شاب نا ہک "

 شل وب دب دح تابحراب دقح هرشطبومکتعلخ نکو ار زوەكرااشساب ر نانلوارکد هلباتماب

 یلعراپ دمزقج بوو ط انس هقرای 1 نامازرج نما ییا کیر ور
 بت ۳ بونلک قح هزا هداروسبودبا توعد هعض ومر ص تح رب یر لدا اکو

 ر دز ول وا هل :بوممراّشحی راتعلخ ن دنر ەق راوواپد رکو هرجا اتسالتسحلکدید

 9 قو م زذ لد هو دبا: نش مرک هلس ورکا نانک ت لالد لبس قلوا رضع یا

 نکردیا تبحاصم هن وکر کشت ود رکی دلوارهطظءدنفطلو وفعكتلود بحاص هلی دما
 تغرس عاق نادرع«لنر لا لب رایلد یل انمنمرهآ مجری سما بیاد كرز و گدر و کت ناه ا

 یراتعلخزود الط لوا ننراهقرا هدربب ی رافدروتوایراتساب نانلوارکذ پولىك ودور اهلا

 راد هنبتروک نامه راب دتیاا دن دیزل دسج نب راثماببوبل ناب بوروشوا ما
 یرانا لدکنس ر زو یکم | لولح لجا رانا ونه هکراب دقت این اشماب رکن اتم هر
 نی ارللةربع ههکرابرد نو روس نرل هثج امار نانلوالنق شا ییا رایت
 ی دتیارارف بون نیغ لوا رضا ہیرو ا نوای قاهر ناجندقیضم لولا اب یقطصمرکم راپ دقار

| 

۱ 

EV 



 ا

 هاهاشم یوبفم ln اصعد ج د کابو یدرونک
تر ارطللح لوا ر زو یدنلوا

 3 1 ش

 ۱ 1 ا ا را و ا !توعدرزو لح لوا لو مرو وک راکزورەلا اوزاو تعانقو 1

 ٠ افحتپا وابا تو دادا یگودلوا باصمو لد هتشذتم هاو هوا (خدب بو ږیا

 ثموکح نوا كد یم میاض بور دوکهتیرازاب ناج نیل نس زباب ق وبار و الد بوک

 ناز رک كر بزم هجساوف هبالازا رفلا کعفنن نللقیدیشمش اوت لجا لوجاما
 د نونکن سهلک لاحرپم بو شاد اکآراد هر خر وک لق داواهاکآرزو ندنغو دلوا

 8 دا ییاشساب ر یطصرورم هطلهورکرب ندنعابنا ید هبلاراشمرومم یدلیا

 . هر زوروضح نسب رس سبو دبا لتق بوشل نکیا هدد دص ك < نیو طس بودیا

  aو دنکیدلامدآ لوقعمرب ندارما رامشاتس اب روالدموقرم یدرو هراش 3

 ھه اس هرمز بوقح هرم اب لقاتل ربو یحافرب ندسکرح راد هکړد

 رام نود طبط رابصتمرتعمو راتمدخرفآ هعفدحافرب ِ

 ۱ اطح میطع تعسو ییاعدو راس قح ندنعل هدو و نار هرکص ۵ مدلوا لک اهلا

 م هدهب ربصیق ب ولوا فو

 و ةوق نیک | تافو خد

 دعم ید هنغلاغا یرانلغوا ییایس هزکص بودپا

 وا ی وح ولر هلنتساب یر کن هداشا لوا مدیشاوا له ًامو

 1 عابض هکیدبا اب ملیصق رود ق و کلا هبصانمیند پولوا هتسل م سل

 ۳ افتکاو ساعت هلک | هسا و لاسحا قح بانج هلزاو فی رطو راقعو

 1 رز اعمطسب هب توام فم دو تلط د هع در مدلک هب هچ هوخ نوڪ لوا مدارا

 1 ویا تسامس هراتم ا رکذلاقب م نوکلوا مدلک. هیددح دن نوجمدلبا عاغتما ها

 1 هدزويپ هک هسکر ندریزو صاوخ هجا لوا یدلوا بلا غ هنععطتدالح نوطس

 ۲ كنس 3 تاوح تحاصدک شیدنو ردیوکرخاکب ی ۸ ةنانس قوعحو قلسود

 نراردپ ضارعا هعدتا فیلکت مرتسا كمر و هپ اغاروالد یسیلبارط بوکا یزس

 1, زسهیلوا لفاغر ۳ ويد مرامقهبو لنک هلاحم ال هسردلابآ مردیا فلکس

  لسناجرطخ هکر هیعنامانتمار دکرکه | فیلکت یلابل نانل وارکد زس نیر
 :فیک؛دوعفوم 1 رکارژ و مدل ها ربضاح هرز همراه حایص شد ردلکد یتعم

۳ 

 "میرم شعروب لاغر زودالطرب هن رزوا یرازید یسودنکرزو مدرولوا یخدم یدلپا
 هکعاننما يا همع- وا نتلایا سدلپا رطاکس لی اغا رو الت بو با باطخ هز ید

 كد هل اشو ی دمتس هله زر دیا برعم فیلکت ندزم ر دتسا یس رد بجوم

 | نتلودورگ یلاعذ نح كم اطلس ولتلود بور دلاق شاب لوح ید یدتا تاک

 | ترورضماقم یاضتفاو تیرشب هکر اح رطن ز مطق ندنمیص مو مومه و هملرا دی رم

  عوحرو ضلع ندتمدخراب ند ها ه).ةرطراهشدسا ی دهاح تمالس هلایسج

 مرق رو ة شعب رابشعا E 9 ب انسوف  هاکراب د نئوطسو تباہم ك تیاطاس هلوا عفاو

 هزوسرپزو کو دید هوب یهژروت اب قرفتسم هبوخو ك اخرا ثا, لینقو زونه رز مدید

 ثلود

 ۱ کز رر و بصز ماکس نوا كقولو یحاص هبرجو یار An بتلودروما هکابزر ررر و 9
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 ۱ اس هاش لی ید یدزوی دست اس دار تو 1

 بولوا نر هلو بق عضوو مغو دروط وركب و دیا سوب نرانکف اخ غودراص هش رون روا
 هک داب ی یاپآ تاطخ هل طفلا اب ل نوح ید د شا دنرقاثساب :هغاتسارو" وا نانڪپ

 یدلبارما تعلخ تعاس لوا مدارا دوعق ی داف لاح هنفلاخ ید بودا 7

 لاونموب االصومرادرسیدریوب هزابنروشنه سولار ط تلابامدلپ |سوبلسدبویک

 ىکا اكا طعارزو بو دیک هلجر ie بوک نوک ج اقرب ھنر ز ر واكتب ول ںودہ ادوعق نزوا

 5 ا لک هدو یمن بورك هرس ی دولنا ی دمشلاق ی یراطبا ض گور و نا ء دلها

 بر اقا را وط نوجد ر عا هل ح نولک هدآ لغد هاشس هدایت اب هلع قصها ءالبشسا

 هند د رامنوبل ز وک اع قم رو وا للضوم زکلاد ه راد رس اکر خوب درد هرز واك ټک

 وب دردر رقم یسک هری رز وا هاشسب ولک ر لض رع ند لحام دقم ویدیا شکم زال ەچ

 یر همای داب و 1 دیا یئارذن وکرا د۵ ہدرخر و ۹ راکم دم لاد راک ییا دا نمآ

 یدنلوانا نام ا نیرو تیرا 03

 1 زر ۳ وارشدمر ؟ج لنت هجولف هل بولو £ م ید ی
 نا
 یه راووب د مهراوه هند رز وار طسع رغ ها قو زرع ی مداوم

 ی لب ةل را وط بو روقیر و هب رار ز وای و

 تمرم هلمخا یفیرافارط اوراوید كس راصح هلح می ید فا

 ماقم رلیزاع یدیراوید كر وجرب نکس شوراو بویلو اهعلق لنلصا یدمشعا

 قارط بورسکه سیرتم هل رابوط ید یشاملز راد دشسوکود زورو بس بوروط هد هعوا دم

 بولب ,روس قارب ندرب ترود بویلاقراود هداراولپ نت مادفا املاوتمیآ جوا بوروس

 را روش وڪود ب وديا سیزتم یر رورلل اوج ضعي ورا یدل وا هلاوح هرس
 ولكل روالدو راق وع هش ا زق بوقیح هعفد هت اسا لتلخ یدیا

 هبناعرب ویل وال افو دا دما ید ن دنردسع برع بیمه |دادما هرجا ایدیشعآ
 نوتسروقو توراب بوش ود لطنج اب رڪ | نیدحوم تازغ ی دلوا یربسبو لیک 3

 هلا نارا رکشل امامت یربغ ندنغب دا اف تفاط هیذطق اه یی ید

 هلا ارکسعرادقم لوا يب راکدح اقر مه م الپ ەرص اغ هلال وط ب واک

 لارحو گلن دعا اف قمر ەلىا ما دقاو ل اب :لیلخ هن نایا دعمت سم تمو

 نیل س رل ا ننس نم قاطيالامرارغلا قعلو نان ا ایی دمت اروہصق بودپ ۳

 نوید تاحمابتومای ب ی هط رو و هلیع انا هلج بولوا لماع هلىم وهغم
 ییودنکبوقیچ هلفعل | لع هکر بول وا هداسآرض احهلیقحاول و عابتا هلج

 بوش ود هل وحو ی دم بوکوس كر هوگکود بو ر وآهنسودر وآرس خرج

 طب ب ورک هراس هلا ه ر وراق ایل رو یدلک هتم الس تچ” هلا اسا , ییاصم

 یر هنفصا بو دیاربس اکو لتقیرامنس یراق دلو دشآ
 هی و دروا هل داقتعا هيف یلاار مو ناقج ن دلوزرهتس بولواهناور هنتجس بلحاشماد لیلخ ۱
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 ج :ارادرش نوجا كل یر هوا راقدآرغوآ هزتسع یاللب ب هار زو رهقراساب ن رک

 بود شد نکودتکه فرط لوا مطعا راد رسیدنکی رغوط هبل بوز < نا بو ہما !رغوآ

 ی دلوب لو صورم ی داتا لیلخیدلیآ هیجوت هو دنک شل مورضرا هل ایزو ادم
 ۱ هداسس نا ناک هلصو مهلتزاحا بوقمح هلبا و ءو لد هلح ویدنکهندصنم مهر ایک

 ماقا ناو لابو دپا باط قرت هڭ اردو 4 دن ةدلوا قالم هنسو دروارز و ؛بولکنابرعو

Eشر وا یرعما كب راثاره 4بدابشیر وا ناپ دم ك المو اهبدابنابرع اب و  

  نال ها دلصوم و داغر یاب ویی ا ناب رع رم ور ندیدم تدم هکل دف وأ

 بید بل افلارصتب هللا یکیراکد دا رکا ید و دنکب ولوا هر د تغ كنا رب

 نات اتم تورتسوکن روص تعاطا هب ولراغع هاکد شامل رد ەاک ب وملوا یل ا رفات

 مرج هلکم زتس وک تبعه الزق هنس یکی دما نفس هد ادر اشساب طفاحی درونک

 3 ننوتسوکتعادنارت اسندنتولیس م و لوس شان تابوت داد و ید وا
 ۱ شانل زق یول وارسم یعقدآ لغد هعف دول. یدبآیلمزتس و دامقنایتدل وای کدارک |

 یا e و توطس ٿ 2 ه رسک بو دیلتساوزروشو لح

 Clo و سر

 ۳ هدیار ءان لک تار ات اودنکرل مت ها ۳ ۱۳ 9

 رایت نولي ۱۳۱۱ او یلوا الهب, ا زوا ینو بوسود لک یو تیپ

 _ ناطاسرودا ةراس نئراما نابرعم طدا و نیو زالومار هتل هاش اطلوارردبآ دانا

 . ندیاتعاطالعبب ودب ادمان ها جا اما ا ار ہما رصم لساخ دجا

 ۱  سنرماهتعسلوابوروتکب و+ ۳ ۳ هن و لمع رم ذأ إ 8 و اگاب رعربمآ مانضامق

 | "ةعلقري معلو قدرا اع لص ومزااس ا و رسخ را د رس نتف ر یدایالاسر او

 ۱ هلن ثبع ىا ندف وقو تلقو هب دلع ةد قاسم وهل اراشمرادرس نوح لص وم

 كلاس او گر ع نام» بوس هلو !قفوم ه دا دغر pase E هل افتتسا

 ا كفو وراقو دنک ید ینرانالف قاب وړ در هنمشد نمک :فالن یار اںما

 ندلصوم ی ریش و طز  هعجارت ین د یتاودودنکهصساوخ لاوز لاک لک لوی دابا فارسا

 لص وم ب ویلپا همجوت هراماب د رامط یممصن مرکب راد بور ورا رق هکم اهحوت هن درام
 ید انیعت هنس هطفاحم د ودح ل واولص ء۵ بودر ومآم هنر هعثو دی دم كنراصح

 راح و هیت واعورا نس ییوجوکن دلصوم هلنزکس نوا كنءهر + الا یذاج ید یسو دنکو
 . هامویدناوالوخد هرا هزاخ بور و هنس هعلق ن درام: خاسر و رم هام ند رزوایرازاپ

 ۱ بس بودیم هعلق لصومرارکن بولپرو ی جاو جحر انس بابو ثم
 بول آهن .اقی رهش هاو هب لع مترا کد: هک ی دار ا

 1 7 بو یرابصح ما قحما تااصومارز ]نیان هنیر ز واراصح نالوا یا بارش

 ۲ يتم هبت روا نان ید رد 4 ا نیت هنس ای
% 



 9۱ وودصتو متروژای دن ترتسأیم هدرا لوا بارسا ندا فتو دیالید "

 بولا هوا لج یرپسو یرا صح ی ابد اب کت 7

 ضرعهیهناتسآ اتسابورسخ یطاردص ل شیما هشت :دننالییکت
 تانیم اه رفتار کا ید مالعا یری دت و یارو بور توک سیو

 رات انر دق كاز زول هو هش رخ نوجمآ هربخ ذو هفولع هرکس و هراس

 ولر دن ا وسارت ۳ |رسوماجەنتلا رشع رو هندارشأب ؛اباط وبل وا لاسر راک رگ

 ۷۴ نو یوم لدار ہک بولپ e یاب یو ہق هانا ناح اا ناسا ود رال وا هیلعءاس

 فور هلى رکسعرات ۳ كيب جا لقدراو نامه طخ لشاب ثامروک نیرکسءر 5 ۳

 ولكى فد هبزجو ها گو زویکبا اند هناتسآ نر یرکیكلاوثم هامرای شا لاسراو

 بد رامراد رسا شعلا لعت هک ی :درود نوا تالاوشنهام و یفوسخیدنلوا عزو د رام ۲

 یدلوا مقاو لک وسخ نامزیرا دقم تعاسشبوملتساب هغ وا فسروا یدیآ

 لوزن هغا وا لس دىمدپ رح بوقبح ندندرام معا بزویوکر یش ككناعقلا یذءام

 لاسنونوقهنسار ګرام چ وق یناشا ہ دروس طسا وا هرکص ن دکر ک نوک جات رب یرنیا

 اسار ر فسوررای درون وا بول وار طتنمهشر مسعزا ات كج لکه جت تدوع«رکبرایدهد هيت

 کو اروم ام هلصوم لنر کد نکند یرکسه و انا باح بوک هلبرکسع اب مور

 تعج میطع نا بوابردوکهلصوم یندج هبجوع وطو تامهمو هناخ همح ناک هل

 ودر دشمن ا طق الوصر یل هزابا ندنعاست آرزو بو دیاولف هاپس هد هج ای ذ هام یل وا
 بوقسح ه رکد قلا اغوداتساپ ینطصمهدازدال ومناج نادوہق ا درد لاوحا رايدر دشالتق

 ی وطو یهبح رفتم لنحم | هغردق ترود نوای درونوک هزانهبجو تاممهساسم

 لامالامهرانکیرکسران لب یرکییدلر نوک هزکدهرق لنشبیرکی تنام هلآ

 یدنکهکمروسرکسع هنلیاموراتاب نسح قباسنادورقوراب دک هنوص وص بوربکی ولوا

 یدرعت اھو سل ج هنت م رق یارک ك باج مدقا ندنوب سوص4 سورراقکاب رات لاوحا
 لو دع نیهاشسو لوتقم یارک د بوا و|سراخو ریما هنموق ی دنک ن ںنغا یوا یاغوٹ _
 هقلاق یشادنرق هرات ات هغکو م رق بور و نفآ یارکكنناجهنشاوطرات ا٥ ی دہش لوا "
  ندنراتارتناف هنو ندفرطر فن هلیتربشعو دنکن ذرات ات یاغوت ندفرطر ناطاش 1

 یزاداتعم مسرو نیقا همنکلم سو رندف رم بول هو رکراز رم هاش نال سر ادمازما نالوا 1

 ميانغ بودیا نار کوریا نی رللابعو لتقناجرو نالتیسور كلام بو دیا نق اچ ںزوآ
 یدیاراش ا برر ویاطویسوب عاج یمعالم سور رکم نراك د تیا ت دومه وقوم

 رافکبولوا عقاو تیزه ناتان بولوا شارغوا کج بوجآ نیکه نب .رزواناطاس هعلاو "

 قره 5 رتافویدتارارفامزینمن اطلس هغلاو یک سا ری و یس را |سور تل

 یدقان انوا ییفشت هی دقیاتفض راس ًاعرافک نکر واک م تغم هلداراتا ر دف كس

 لب و كق دلوا تاعالم یریا واش وا ادهم هکنجبوملغا را

 یس مر دغا كتمت نوابط رافکبونل هدز 1" ادم اه هرمز هح 4 پلان 1
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 رم هاب دار کنج جهل رک سعه :بولو اما ه>و مارا اپا ا
  نیلتجلماینا

1 

 مولد او دود یی نور یر ی دیس

 ل ا ۳ ساک هیتر باب ااو چ بدیو نداد

 ۳ رادب نا r Ey u هممضغ ناعرات ان ا Rw “او

 بو دب خونتس اكنرو ېم هبا سز وةطزوت وا كب هنس ەمضقو ىد لوا وغىشم هنممرفص

 بو دیک وامه طخ ندهیلع" 8 كلاس نکہ ر نزوا ماقا هرم ناف کیا ارغرات اب

رکایدنلوا قیوع یراطوعام نیغ وار وم ام یخ د رانا رکسع هش رفس قرش ۵م
 هرکصهخ

 یاس رخ ناسا تنجملاسهباما رد لایت | رلمامتا هلنق 1 اه هن هسوعم نسوز

 یر یودپآ رورط اہم ؛هزتفوایهد "هبهاو نویمک ی - ی و>9گک دلوآقفوم هی رادوصقم

 اسان یار مرادرس نالواانس هطفاح یزواهلرفگلص رپ دم ا قوع ید یرومآ

 ندنفرطاسروقوالسا ةسا نامطخ شاب بوملپا مص یقع هلن رادرس یبالوهلدلاسوب

 a 4 یدشفلو ارکذ هدام یدب 2 یدردن وکهب ,هزاقسآهلدا هم باوح

 جارخا ندنآ یرلفارف 9 هل بو دبا تصد د رامدآ دمر ر هراهطایدلت دلوا نک اس قاز

 یوا كمر دیو هک هب هناتسآیفاطاس ندرت ات نالوارعسا هدورعا را ینکیا كمردتبا

 رکسع ندفرط یبب و دقج ند هطا كر لقارة بوی اغا لم نر او

 اتو قمه "و تمعچ هرکصندکدلکیعا بوایغاط

  یرمتاورش ق نوا قمالواررض هدنبالو هل ى ید قعلوا طتضرات ان ندفرط و وریا ك و

 ك رازوبم ر هزموی دلزار هدرفص رغم دنا وا هممت هنسالاه ا نامرکقاواز ربمقاوواو

 یتخوانالوا یهاشسداپ هسنارق هچکرافکاب حوساوزسارف كج یدنلوالجم یعالطا

 کل ارق ی دی نالا نیمار وطاریا بودی ادارمقلوار و طا سیآمرق ندو س وکي و ودول

 سو ؟یوودولریزم نسیکیا ندرت ردیبحا ےتکلمر یررهز داود هک ولر د رول هرلنا

 ر ودنکی دیایساباب ك ہو دن اندرو هکیدہش نالوا روطار« عا هدرصعلوا o هدنک

ا لع )راساچ ییلغوا Ai "اح
 ر ونحلا لعد یدردت

ضر نان لامعلوت را
 | یرلوا هژد ا

 ا زو طار او یدزوب یعاص بول هکمج یعاتسدا هساأ ارف سرای رپ .دیدلبا رخ هو

 ی روایی یرانون اف ارز یدلباقاش اهل :اجوساو انوا مک ا

 نالوا ىلا ۳ ا الاح یدیا قلوا هلیساضررا روت لاو بویفلوا الیمعت كب ب. ردصف نکدآ

 کل یدیا ن وا حص ی راندا تب هلوا یسادا دكنملارف هسنا ارد هجرگس وملق درود

 ها رف بوت وط نفر طر وطار هل وا 5 ord "یرللار ااا

 یندجوسا یدردنوکرکسعاکاو ی دتا توعدو كىر هکنح ین یلارق جوس داش

 ` .بواکهنسهلکساامنا اوو كە انا رانک اب رد ندیلامش طہ ی هد اکرم ار تل

 ر ورم لقانا ودهع ر هر لق یا یللا لترکسعبولقزحاع هچ رای دلا هن راط ف

 س ادن دز زمز و ندراجب همر وکی ز :متسامصمبوقمح هل تق یل ارق

 اه

۱ 



 ه.۳ ۰ كلواروب زمنکلرایدشا لتف نوْسروف نکررک نیا یرکس عروب زم لارق بورآوتروص
 -  تہ یرلکنج هج راو هنلاس زوقط قرقزوبتلا كاپ كدالىم بوبلغ اطیرکسعالنا

 مانع ندنموجه كولا هم رپ رهام جاك هنس هنسزوقط یا كب كلت رجههکیدلوا

 هانی کانام چ وس( نرو رط ر !ودسنآ روندو ةر ری دیش! وا فبعض بولنقص

 س هکنونرمپ هر الان یولوازاجاث لکا ج در خو نایبصع یخ تلح كنس هکنو اس او
 تعجا رمویدلوارطضم هعاص نز وا قل وا كانهسنارف یس هک واایسا فوك حوسا

 رايس تمل خرد وا تافوو زکد هرقردأتسا نسح یا زغریدلی مص نز والاول وا بودا

 سو رهط وامه ی اھت ود لذر وتسهقلاسز وقطز وب كيب هنساشاب نسح نادومقرکسع ۰

 نادوبق بواک اسان یشترم لطفا یزوا ق دلو لصاو هپ لکب و دیکه زکد هرق نوتا

 لی دتر ویو امندرهاکو بو ر دیگ تعاخاکآ اشاب نسحبودیا تاق الم پاسا -

 لبد: یچ ترق اغلا یدرآهومدیرلل د بودا تبادر ااه نادوبق ی دی شمزوتک ۱
 هرکصن دنا ورو تلاتسا و تعلخ یخ داکآی واتر ضحاتماب نسحی دل یونس لک ۱

 ناب شی رکی بو رز ربخ هلیطرمقالطا لک دتلو س بورونکهنیروضحیرالدیدرورت

 دعت هغل زغال وقو اپ در داب نکو اونا هقلزاس بیر هل لوایس هفت هزار ف هللا هق ثم

 ساب راد دتا منمراعواشاب : یضلرمیدت | قالط |یرالنا یخدیراثرضحاتس اب رای دتنا

 تاب نادوبق نه ك رفاکبواکیوب ندرارهاکل وا ی رب یهو بس

 شیعالمرات دنا نسک ارزق نالوا لقلزاس لواید ردیوکه لتا ما یلالد ك اراک لوا هتیلاو جا ۳

 هب و روشود نی رانا مطوخ بو و دغاب كنه رابزاغ یولوارداق هکمریک هنیلهقبشم

 نو ینازقیرادقمز وب زتسیدب بوملید ناما یرانالقرایدروگ ندفیس نیرثکا
 ریز ءز وا یخداشساب ناد وقري نیلاس تیکت 6 بوروآ ۱

 "هنسوو یدلپتدواعم هلوبناتسا بورو ماطن هدو دح لوا بودیاریمعتوان نسهعلق

 لوصو هبهرمأع “هن اسو هلا کف نواک ندزاغو هترخآ یرفطلا رفص كندرام

 ا ا ناهجهاتسداب رهاوخ اتسار نسح هيلا رام انساسسنارقسوب هیدلوپ 1

 نس> بود هن مهو قلا نچ دنر قا ا بجر هل غلوب داماد بولا

ندن زو هما ویش وصعد هلنقحاتساب نسح ید اتساب یضترمو یدلوا هاوخدپ هاا :
 

 یسا دو وق 5 كىاتساب ن نسح یدمشمزاب را دغاک ض ەد لتعم هنلاح» وس بودا تکرح ۰

 نیز ام ی می ار هلکید هداز جارس هکاخا حاتفلا ی 1

 هنص وصخ تنابخ هنساپردردار كجوڪ تاکبدج اون هداز جارس نالوا "
 هرو دنکتناثساب ینرم نتلایزوآًاتساد ر ر نسمح ینح بولوا سکعررما کما

 غلو | رصبتماتساب ارش :رماما یدمشع ا دارم لتقو دحا هلکما ییح نغلهاوخ دب

 ناب نسخ نادوبقنوح یدیشلپار ارف نجس نام لآ هخدقعم بوجود هنماد

 هداتسدان د بودبآق سویی هلزعر نوجما هطفاح . نجصنم اشانبجر یدطلوبنأتسا

 یدیا یک رک کب ا رنو رم هنس ید مشع ا



  هناالع نامعاو الکو و ارزوهلج بولوا عج فیرشدولوم لنعمام نجا:ناطاس ۰ ۰
 نیو نوک لوا بونلوا هبرشاورکس لذب بولک ید یراترضح هاتوا بولوا رضاع
 .  هالوتب ابهر بونلوا لزع ندنبصتم قدوبقاشاب نسخ بولوارکراکنا دیه قاناتساد
 4 لغوادالوبنایاتماد یتطصمرو رم یدلوانادومق ندقل روخ رم كوب ساب ینطصمهداز

 م و رم( اش ۱ لق لات لحرس ج سا نامص هداز نلاغح ردلغ وا كاتا اسد

 [اضوصخ رهام لتر تکا وتلا هفراعم قوحزق لد هققد میانصومولع اتا ینطضصم

 یداربخ ندشراقحو باف د قلعتم هباسناورعٹسو قع اب تعاسو قمزان طخ نسح

 یتداتما ن ۰ح هر کو راد دلوا لکان هس هنتر قلنادومق هلوانافتلا ن تا هان اد ۱

 نوراقچهرشط ندلوبناتسا هلا یا : نود بوملزوک بس نهج دبلارقص هلواداماد

 لورم مرکس مسن مور شو دنګ ب ور وهرشآ ین ودب لعب

 ۱. نر ردنڪ هیهلاحر ر بولاق ندرشکب بوراو هر شک كر بار کاسهرضتتو هاسقوص

 1 ندنفرطاشمانحررابضعب یدلوآ موحر مو مو ناکد تب الوز زنم مان یدوروکن اغوط

 تفوفع منامو نش یمن بو دیا لسغ ن نتمم للح لوا هربا دنع ما وراب شا ج وه

ERE 1یدنکهلفس هلاتمای#آ دکبوروتکهلوبناتسا نوبت  

 تاقفیدیایا زبحاصرز رور س وپ ہد هل لج تام دخراد دی نفدلتراوجبثک بدر پاب

 یدنسیلددزرف كن دنفا دج رد یز ناھا کرو دبصی دنفا یتلاح هداز یرع

 هرکص ندنلیص# |یتشنونف بولکد وجو لیدبشمز وزوقط ردیدنفا یتطصم

 نو اخ هجاوخ اه اق رفادتا و س ردم و مز الم ند دنفا نب نلادعسهجاوخ
 رص م اعد مات یش ده درب نوا یدلکه نګ لش كاب بولوا سلحردص ندنسهسر رم

 ماقم مارانو بولوا دیبا ییوجهرصهرکسعاتماب ھارا یکی اح ی دیش ]وا یسیضاق
 یساضقهردالیمرکیی دابا هرصاع یلغوار دنلق ن نکیا دا یس ضاق هسورپ لاشب نوایدلاق

 .  "یسضاف لوبناتسا هجوا یرکیی دال هما هل |ریزعت ېو پخ یغاتر ب وایو
 ۰ يولوا یردصیلوطانا لبکیازوتوا ی دلرپ و یس اضقرمصمو رک لیدر یم رکی بولوا

 يوبل لاقتنا ین وکی تلا ی مرکب كاناہعٹس قرق ك یں لوا یر بص لدا مورنی دیز ووا
 مرات تجر م لەم دیک اب حورک لوا نفدلنکوا ید ا لادن رق یس وڈ راحوا قوص

 یالنم یدنلوارقن هنرارملنس بولیوس کراتو یدر وکل یسح صلح یانر دمت اھو

 "هراد حراخیس هلیاحا هبودف تزنک ی دبأر ادقما اع ءو دحراکزور یلص كدرودار مات

 ییا مورءارعتم دا بتسا مزالمم نهی طناب نیو موا ردن هرگز لو اط نفت
 حاتفمو هیاده ورس دلا و نرش هیسللا قم ىس هشاعفنکلم نارانمر ردندناقراثا

 و لومقم یس هلجردراو ی ًاشنمو یامع ابر نو دمو ین اود لمکمو شر مو یرا هقنلعت
 هأرهو هدراکز ور ۱و یدرر یه هاکهاک بوبارفوآ هز lae هت د رطیآ هارد ر ارم

 3 یدرار درولوادآر م هآررس دی دس لس د اوت هوکر هد هیابره ید روک یر ناف

 و هل نرم هرز زی ارد هن وکتیاکتسیراعتایرثک نوک

 رثاع



۰ 

 میت تقکو شا لاغتتا واکدرانو كند دنقل عهدا زیلانق ندنازاب نا

 تیطل باک دلج بب ترود جوا مک هلال هنر اقا نیح هیلوا اتم یی
 تروصلنل اح لئاوابولوا ندنران الو و یبلج دج مهتا تافو هللاذجر ید دنلو

 یابض اردادعتسا هبنرویشاک ی ول دالتحام امس وا اب و دیاراذکو تشک تماوع

 لنررعم شست دردمحو لادرصعو لب رو لنتفو لعد یدلوآینقوم هدا دپ اکہ ریالی

 رو ۳ یدارا ل احرا كنس هجا یذقرقكس یدمشلوا نیما هپ همکلفر رس

 یدیاهنامز لعن و فسخ اکحاو موف هر کی لنتعنصروشم هلتقا دخ اک لنتقو

 ردشمزب یلاط یلوحاو ینایوسنم بک اوکورب درو یک ماکحا کزوت نادنلقرا
 هو تام اثدأد كن وقت كل اس یل امننا نان ناتو ا لی :

 كم اکحا یا عوق ولاعب E هط ةن فاق نو زاب هد ۱

 فلا ولاد اویا هس مد اف ور دشمړ وربخ یسو دنک لت :راکلیدیدبغوب دقت و ۱

 a هنرخاوا هقباس هنس نوچ راد فا
 مورضرا هدا ادعت مک ایاس ناسالم هاکیدشال لو ژ هنسا ار اخو قاغا بوقبح

 یدر دیا کت یدرع ندنرزوا لصوموریک « ؟بولو انس هطح ال« كمك ندنرز وا
 بولوارایسا مظہر دیتا نکا وبا دفن کراص وقلفیصماکنه بوک را لصف

 تکمنل رم لوا یرا دقمیآ یل شون د نو سر |یقو كدا دغب و نوساکیرکسعراتا ۲

 كرفص نکپا نزوا كچ وک هنن و لصومرادر س بوٹ ود كله تس ءرکسعیدنلوامارآو

 ینلا شیت د لید ك دار فسزارد لوط هنس نک بواوا مج هامسو یر وک یزو قط
 شا هنرکسع نوغ رو بوراو هدادغبو هلصومو رهک الاح قدروت وا بوت اب هدارگوب یآ

 یزوی 1 هلیکهتس كجك واما را نال وى دىك 4 سلمت یسارا)رفسر نکرک هم
 او زن هبج هل جوهر دل وقعم قوب لات هتفل ام هر کد شا لاک رع هما

 ندښدرام مطعأ ر دص ش وک یر یر کدی دلوا ررقم عوحر هرکب راید بویر دوکه لص وم 3

 EL 4و ةولعوی دلایا دزە و ا 8 راو ها ارساشان نوقح 1

 ندنسارګ رام وق وک و یکبا نواتلوالا میریدروتزامایخد ناب بابزاو
 نقارلراو هب لقراچ ن دنر هبرفر كرار کش ن ن اتو هرگیزاب دبولیحوک "

 فرشم هارګ هنبرانکهلحد یغاتوا مطعار ,زو وبولک هلرگسعرات ا "ازوبم نالواروم امهرفس ۱

 هدارګ بوک ی هلجدیرگسهرانانویدردیکتعلخ بو دی اراتفا ص ی اعیدمشاروق "
 تاناو حه اطقالمح یل مکی لامع گوار ر رکرپ دهد هل دف یلح بت ابذ ی یالا

 یه ارم یناداو یاعاهنو فوفص برتر هن لنراپ لار ر دیکهور ک هو رکی کیپ روس
 هتراسخوبخ یکلمرومعمروهنزامغیراب.درراردیکب ولکج لک ارراویواشوام هنو

 نادنج نقلاشک علقو لکتربک هعاقاصوصخ هدو دع "هلتاقمو سخالاقم ورا ۰

 بویلوا مزال نکلراپ لک« هچرک اردموقررا هطیلس هب و دع ابد نامه بوبلوایراتراهم
 1 اراد رس لوکی حوا كرحالا یر قالشهرکسع لوخد رای دل ات بولبب اب نافارا لوا 8



 هنغ الشق ماس سارارطیراغا ول هنیرپ م رکیراید هلبایالا یساغا یرکو 3
 بونل وان ا٥ رذ قمالس عانس هعلق نس > لمورضرا ید یرگسع رانا یدلر دن وک

 (٩)هوفموب هب هاتم راب نلوآ لانس هلطحالم كۆك ك ربا نوفا ندتمس لوا هدرا لوا

 هحرکا اشا ورسخ اشا ظف اغ ترا دصو اشایورسخ لرع یدیشاردزوک سیخاث

 0 ا تموکج یحاص مزدو مرگ

 ندنغب هلوا یعالط هراوت نویس هبرجهلاع لاوحا بولوا دنسب دوشو یر دوخ اما
 فسو ید لنرفسمو رضرا هنتر ازو یادتنبا یدیا لکد یل اخ ندر دت وس لنرومآ
 هدایز هلکمر ونک هدامقنا ف هنسک هلن لا بعص یکه زابا لنت کرب یملعلو هب كمال كناتساب

 قبلوا رخ یس هت وا ب ± هنساکد هرصابیرادش "هدر بودی ارس غامد

 ۱ :بولوالت lم میل هیامد كف سو سون لنت ند هلج یدیای شن ادرفت با لاصح ەق

 كعا i مال وا قسم هر زعنا اسلهکلبشماه اب اما لتفالقعواعرس رب

 ربغالو اناالعفوالوق بو داف اصنا هلا فصول ایاز رب ورکوی دیا لهسررما ناب
 يوم لوب لاج هلفقروق ندنرشم هزوس قح هنسک ندبیس لوا ی دبا شچ ا مفر نساو)

 el ثباحا هلارمالا ق دصسکره نربادت و نا اعواو ل اوفا یسأن ندر یادشضحم

 ` نکیا کل هناتس لحن اعلا نر تووو ل وحو یدعشمال اف هرهز ەدە هه اش شار

 ۱ هه انکسوراکهنکو یدردیا ترج هک ایاضق لصف با لقع پودیا لامها یعرش بفاچ
 كتاداس واعرای یا نزوا فوخ ند ودنک اط و لاص فیغلو ربارب یرضم لابضغ ماکزه

 سکن رانا ور رق هکلب بو دیری مصقت هدرق و نب رانا گان اوذ نالوا مارک الا بحاور اسو

 یرتفا نعهداب لعدم بسا اے دمس یسلضاف هبرص,قالخم یدر دیا لک هضم و

 ندمش ول ومرقم نوک تب راکت ایاعر یضعب ی لیاربیض نتسوررعب رب ندب رمعمو ندا ع هک

 * هلن رزوا قادا هبا ر ضخ هماعو ل اقص قا نک هنروضح هدرگداید بوردلاق

 التم هخ دلو اب هل وسار مآب اتع یدال وب توس هنیعم "هدامر ورا

 قج الو ذخ ام بولواررقم یر زن كناکتس هرخالاب بورو هلوفعم هب وجاهبلاراشم
 ربقح یراک یا کیدشا عز تیاعراما یدردن وکه نبصنم هللا تی ارون هعز

 ]نایب زسکعا لص یوقو هنلصا هلهحووب هقاخ ناکه / ات کد نوا

 قي ونلوا فرص تامهمو هنب رخ ردق وب اص هه ناتو ششم كم افح ورا ۳1
 هت داوا رسم تكلم ۶ برکبونادل اهر دنتفشیر گادارک ایام نکیاروماسهدادغب

 یس هعلق لوزرهثس تفور دق وب ب ومل جب یکودیا اف یسلوا للا كبناوح ونارطا

 ر ؟اعد تب لغت , قالغ ممیبضن یاو !بول والوغشم ه دوس سن ریمعت

 شا طاها نیک للص وم یک لاکن رد ینھکو لوز هم یک ك رکسع رارب بوس روپ
 بو دبا هرصاعیدادغب لار تیم هع اید تّفس بودیآ انکار و ناشر لیلوجو

 ماک شد بول وا كاله قل سم هک نوزوسر و شورو نيز سک ل الا ة لح صعق
 ا ید وصقم فلضارما ب ویل هپد ينهلکت سار هنس زوکن دنبضخ لاک هک تن تعحارم

1 

 یر



E ۳ندرت 4 رسموا رمآب وب ندر لھ  

 لذب هدهطفاحم ران اوا مص د وهبهراس یاو وهلحو لوز شيول

 تکرح هنادرم هش نیا لاح هطفاحمیب یضار الوا هغ ںلوانلا تکلم عال( اراد بو یرودقم

 یدجتتما هیقویراشاب ن دیک ب وقمح س ای تلاح ه رک صن دکنح لب لمة دم بودی

 هنیراس الا پویا ییا نزوسر بروز تس رپ اوه هلا ره ورکوی ی لپا ل ةق هر, قحاف
 قحو لخمس راتس ود له اج ید رول اه باس هی ودنک یدامضتعا هار انا نیا فاع ا

 سحانم تماس رخآر دکر که سنلوار کد ی دارغوا هب هاب هن لا قلیار دوخ بویلکد یزوص
 لد هات دابر یوض یل ام یب تانکس و تکرح كروب زم بول وا مقاو یلاح لماس كنو دنکی لاا

 ن زوا تانا صم للاح ره ب و دیاداحم | و ف الا ها ار و زاص وصخ بولواسکعنم ههاکآ

 لاقم بولیق تناسعار ره هنیرایدعتو اظ ولو ای راب ولقلا بوب گران او ندنسلوا
 هنیراوهواضر تلذاراو درولوا نال دخ سس یرامروحزوپ ندنب سرد مف د یل رسافمو

 كراو هد تمدخ هی رهاسیدبشلوا ماتم یهاسدا !مبط ندنشو وز تاتسام

 وامقواطایدمزجا دعامندبا بودلک« هیمالغرفاو هتم دخره بوبل ربع نتاج هوجو

 نل هخکشاو سحور ګرو بوح تمعر بوى واین( سح كاف ىل رکی اکو جدواها

 یرش كرزو سکره بو لاف ر ابتا هنمکح و هنزو م كن هسورح كلام ةاضق بولات مراقب

 هدالبودرد لنلکس یولبموع قلخ هل بويل واح ی رغ ند فتر رب

 ی درلنا بو ړو هنراار وز یم اس هاد نیواتیلوت كرافاق وا یربغو نیطالسو یږیاراش ]ا
 هوجو فادوالاومآر دوز بولاق ن دنقواازج ا ن دل ړو تاهج بوروتکه نټس وا تلا كفاوا
 هلی هل هلچ ږی دیار ر دیا فرض هنت دلووواو د اکو فرصاو مجج ندا شیام فیکی لام اترو
 یهاثداب ن نو امهضرف ندنفلتر کشلو هن رخ نواب لازراورکسم لالدوزتدجنر

 ظوعام ییدل وادوساد یدو هك ولا El اب قو | رسبم چ دلوا بولوادآدعر

 لزع ی ودنکن دترا دصبصخم هلعمالوالومقم یخد یس هدرابرا دعا بول وا هاشداع

 اینا یناساب دجا ظفاح هکیدیا تبسلام وب ینوک یز وقط یکی كوالا بیر بودی

 وزور ففاو هکراوآ نیدتمو اص یحاص هبرغو لقع هنب ات امار »ٍطقاحراپ دتا مطعار دص

 جور ین اطلس هشیاع ناهجه اش داب ره اوخ ىس هغلاتماب ؛ح وصت بول وآقر اھ

 بونلوا ا هیودنک فی رر می دیا نیشن دق مهو یهاتسداب داماد مهیدیشعآ

 یدلوا اف یرچکب : هلا یراب رس تبانع ید هقیلخ نسحیراب رهتسبحأاصم

 یدنفا نیسح هدازیخا یدلوا رادرتفدش اب هل ترازو لعفلاباتساب ینطصم راد رتفدو ۱

 مالعا یلزعهب شاد :هرسخ زاب ر للو ا رکسععضاق هبیلوط انآیدنفا یعشحو هب لی مور

 پولوا لصا و هر زاید ب وراد و لب فب رش رمآ ش وام ر ندلاع هاکرد نوعا
 بوشپ رغاحیر ۳ یکینیدلراو هنلع لر عب ونلواتءا روو نآ و دالک د رویرمآ

 نالوا بمس ەك آ زە كنس 000 ك جني ماقتناذخاندنمشد ى روك>ٹنعوالىر دقو

 كل ناب ورد یدروتک مک یرما بودیا ولغ وپ د رک را یرشندنسهژ ردمک
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 نخارفارس و نایاروز لاوحا و دلا تما ا اذا و ر هتل .عابتانولوا موج ندمومهو لرزه

 یدیشعچ اه بوی وط یی هیضق ندنعضو كقلخ ةسبا لوا راید ارایشو اچن وا
 یار دلکد وا تعلاخم راک د یم اع هه است داد بودی نخست یلوقاتمان و رسخو

 لو مصوب درانوسلپا ما رییس ےس راب د یهکزوہد رام كنا هلج سو ن ر دکدودنک

 ز رفصا راد یس یربغ زب بولک هزوض رکسع نامعاو راابروزرا رکن یدربو لست هلا

 زردبااجر نس بوردن وکر ض و ضرع هها شدا لاب قل وار رقمه زس وربك ق لراد رس
 فیکس ا وص یران وب بومل وا یداراتساب ورسخ رايد د كابا فق وت هدرکیرا د زس

 هدرکبراید اثم اب رر ام ط یسنہلاورکیراب دو یدوق هپ هعلق بویلر هم یه اخرتق دو ید یا

 بودیا شزرایس هیاتماب رک: نس هطفاع لص ومو یدوقیلا نوا هلتفام یر وغت لوا
 یسادضت و ابا یدنک بوغاز هد رکیراید هطال الا تی یی یدنفا رعراد زتفدو
 یمرکی كرخالا میر بوقلاق هلیآاغا ناماسلورعم ندقلاغا یسا دک کس اواغا لع
 روع یار فرهن بولک هب همطالم بو دیا تعز هیهیسامآ ب وقچ ندرکب راد نوک ی تلا
 اغا رجا یسا در ابجومق نالپردنوک هنعاست ترا دصرهم ند هزاتسا نکیآ لند دص

 . بوراو هنر وضح هلا سارهرا زه ندنفوخ یتا مو توط 2 رز و لوا بوشب را
 لک ږد رای دتسا ینیرتسرپمه بو دبآ سوپ ینیرس طخ ی دنوص هنلا بوو ا ینو امه طخ

 سیعنرا دقمرب یر لوس با وح ربیرغ ن دک چ در دکفاطلس نامرفیسا دکر امج وق

 ۱ یآدسا توعرهودوسو بت دماطن هوالع لوا نوقوص هند وة لیلا هرکصت درگفنو

 هلبا فو خرازه یس دن رایج وبق لکدید لآ لک ب ووا ب وراقمچ ینیرترهم نالواارزو
 یا ەك دلور ا قبح ن دروح بولا امه رپ م هلب اراد هش ر تس د ب واک« هیورابا

 ولرک ا نیزمور وش تعلخ بو یا تیامرو تافنلا هی جا بیل یل سهتو لا تم
 ووسخ ی دارا عابرا هبا يلع هبنع رطالا ببطم بويل شغابیرواف كل هسک ح اقر و تآ
 لاو م ومغ موجه بو دبا هماخ جز سرقت نالوا ی دقضرمللوب نکر واک ینداشاب

aرک طه هفمطو ندأتس ار غرا درنفد بو دیو ۶ غرکشا هسداهد کت  

 ندلاو دعو لطهلغلوب تصر فو توقا قتسا یو دیارار واش ارگ سس ؟ نخل لات ابا

 او ضرعد هان لیمو خال واوعرجو ناوسا تراغرایرعت !توف هقسقد

 بوقح تحاص هواددآ ی هلو ةموب همسر ادروزیک یا لک دردات درفر هنیراعنم بولوا کر 4

 لذار زد ین روزرهی دیار ر دیارا دف ط هیودنکه لک | هیاج ندنراطباض بو هلوق

 زاب دتیا تراسخ و لواطت هدایز ندراملالج ندی اروهط ل قنا نامز بولوا یاب فالحاو
 یش كنف اطاوا هکنادات رە مانناماسیسلد رل غاط یس هبشح رس كرل اروز هدام لوا

 یرایلاوح رقزوبی رهت ی دیس یر شکب هلجیدیا یهابس هوتعم هجوقرب كنس هباثم
 بولو كل اه هداش او یذیایعاس ۳ کار ارابقتس و ویا هش وو كێرالەكل

 "هماعو یدروتوا نرس ی دیس بوک هنر صعش یزاکدید یہلا ولد ندنسابرق
 یدزمرک هخال وفیراب رس ام روو فاطاس یماب وک ى رشا

 کهن



 یهبتوقهزاب اس ب واک هیت وق هی د مورر دکر کهسنلوارک ذ لام تبان کهن
 نمرو یهر وق هلغل وا وشې هي هل ج نښاب هعفا دمو كنج بوناق لک دشا هرصاح
 هل ددل وب | تافو یدیا ندنسامطع كهامسه رمزەکم وحرم یاج یتط ص می ئاک
 لام یار كنيىلج ینطصمب وک هلا ما ون یرآ لرقم لس بو دیآ جوز یتسهفلخم

 هنسوبق دج مور ماصم بابرا هلج هکه وس یدلر | الیسا هب هبنوق پور وت وا انس 4 اه
 بوروق نآ و د لودضف ن وگرهیدلاف یفو اللرصا كنسومق نآربم رب+بوراو

 نلزرپستم هكا راكب نام هرک بو دیا عا ہقال وضفەنخابمم تراما ںوہلکدد ی کم

 بوراو بورك هز یهاسهمسراراو یتمکت هدز ثالرب النقى دیشلوا مدعنم یفنو یو ۱

 ٹر وم لاحوبد یدلوا نالفاب یدنل اج قولع تلح نالفءینکشود قاسواب ولک

 ددعرکهللاردزوگارازابمشیک گاز سرم ازقردم زب كتر: تهمکح لک ںاہ وس یل اا لا
 قراصرب هنتسارو س اسل ں وک هلاح بو د لاته دز د كسر دیا تعانقهنسایو وج اباي

 ننبه و دنڪ هلا شزاون بوی نییمن فلعو م هنت ابرو قلج رخ شورغ حاقرو "

 اشابورسخا رز یدابا مچ راکذابزدسغم راک زور ناتف رذاو هلبا قبر طویدرریا
 جاق بونلوب هج ولتوق بودا م« نفود وطعزوبهلالسمضا تلو ص كفالجا ندنلزع

 هغفلغوج غ یشا وحو عابتآ لفأیس وب بروزر ره ود نوشلوا عقم هد زیشاب لذاراراو

 بودن 1 الیتسا هلې حو ول ناصح ٥ رف هزوز ماو رایاد ئالا رڪ راد دلوا 8 وغشم

 هیملکسا نابع هم وک ونک وا ناو هرهشس یکسال عر وک وهنا نیا لغ وا یلانح

 تیعج یرره ب ولوارل وتسم هلا بان هې هس ورع كلام ف رط فر طر ابروز هل مارو
 یس هلجهجرک ارا دایارارق ل>و لع بو رک راکزور هطازا رتحا ںوںیا نایغط ها ناوارف

 اشایورسخ ب وشل ربخ هل رل ر رپ ب وشاب وس نکل یدرونیک صلخ ن هھا داف
 هتملا یرانلوا بمس هکعارپ

 رارق نورد هص وص خواو د ل هرړد تباه داعا هترا دص یاسا و رسخ هنو یا لاصہتسا ٤

 مطتعاریزو اتاپ ظفاعبونلوا لزم اتاپ ورسخ هناشسابرکسم توعد یدلراشمرو

 یژراین+اقامواو كوابواوا عج ماطع نابعاو مالسالا ےس ننیارس مطءازو لقدلوا
 هكرانلوا هترفسو یدنلوالأوس ندنل اوحارکسع هعنن>وم ن ءامهنامرف ی واک یخو
 الشق هد هرشط ا تش نکبونلوا نواشم ید لنصوصخ یراهلکم هتلودرد

 رو ننأتم 1 طواح و لزع یرادرس بیم یحاصر و غآ یک

 ك رفس لهاراب رلوا نوب ز ب ولیکج تز قو ج لانس هر صاع دا دغرو هلنرقس نا دیه
 یدیا یار دن وکر اوتکمو رار ما نوعا توعد یونلوا قالا و در دلوقعم یس هلک ا ٩

 ندرکبرادد لک ں لک یراب ونکم توعد هنلوقوبق ںزوا موع نجوا یمرکی كرخالام ر
 هفولع ید یراق ثا ابروز نږیا تقبسیرکذراپ داکیرغوط هبهاتسآف رط بولات

 هب هىلع “ةنطاتملا راد تب ول مک ود یکراہا لوادح نددالب اا هلبس هنابم ۳ 1 اع قانۇ

 برضلا راد صوصخ یدلوالامالام لویناقسا اپن دلو ہلا لع لویس لوا رات دلک

 نالحاو ط الخا لنز هامسهیلاخ لزانمو توبس وران اهر اسو ناخ لوت روق نالوا لنراود
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 اا طفاش لوتقم یدلوا لص ان داننعتسا هی هنتع توس بواواوام لب تر
 فا نودرا دسح شاپ بجر ی دلوا معا رد ص اشسا طفاح نوح اسار نبر

 رابوزيدندفارطا یدشساب هلمع نوچ ا قلوا مطعا رزو یسودنک بور دلاف یاسا
 ˆ لعنخو دج اقس یدپآ نقلوا یا كلوا ا ب فک یفطعا كنقلخ وار و

 یلهمهاتوکو لغوا یاو نانگو داجو هغ یلخز ماو یدنفاماصو غوا اغادوعو

 داسملا ةدامرب یر ره هکر ابو وز یلاثما گر او ید و دجآ مورو لصمیلزانو كيب راق

 راازاهلا.م ههنتف ظاقنا بور وت وا هليا ی را عاب" اننا لوناتسا یار فتمرانویدیا

 راد یک كنو درج اقسو یدنفا  ًاصیر بروز دوانراو ق انس وب ندنلبا مور یدیا

 لعاسمهنیرادسافمو شهرک نلکوک ك لوق ید اتساب رسهراردبآ هلنفرطاتساب بحر

 هل زعبولوا رک د ی رکا نزنلزع نوعا كنا ی دی | شابا ر بخس ینرادساف باق هل
 هبهنتفممت نیبس لوا یدب ما 4ê نزوار وکم هجو هنلاصتسا كرل نلوا بیس

 , یر روز نوا تمش یضرغ یخداشساب بجر ی دیا شوا دعتسم ج رم كن امز

 رای دلتس اب هکمرو باتو بآهداسووهذتف شتا ندر ی ی دلثساب هک اكبر 3 ا ارفنر اسو

 6 لا ده تآللوبناتسا بوقلاق هغایا لوق یاس ولار وز لنمخراا تخر نورم س

 هکمردتنا لز ء ی دی اصهلولو همجګ یلوصو تنص هکیړزو یک اش ا ورس څخ بو ږپا
 یدنفایحم مالسالا س لب ابو هد رداکدیتسود كةلودو ڭم اتسد اب رانلوا بذس

 ہک ی هفملخ نسح بحاصمو ییاتساب نط صمرا درتفدو ییاشاب طفاع مطع !رزوویرادرضح
 گنوایرضح هانم ] ام هاشدان ناتو ۴ یلح یسوم بج اسا |یساغا یر لب

 :هکمردنا لزع ی اشاب و رس بوذیارتفدهکیب اما یدبنوانذ رابرقم
 یزاراداوه كنازدکر ل لاکا ساملانذپانامصعو ردرانو تفص

 اهن دیره اید بل اب ویران بور نوک ههاشدب هدردونوپ

 لوبناقسا نیک اکد قاوم لوک وا لواراپداپا موج هزیبامهیارس نوکح وا بو دیا
 .فوخرانلوا ضرء لها بومللوب هنسکر دیا اص رد دنر د اھت نع دایقسا ب وہلحا ا

 بوبلیا ناکم لی دېر لنلوا یس هشیدنا بو دیا دس نسوق یر هناخ ندنیشخو

 نکل بونودرانآ نیک ارو دص باوخو درول رنو باوج لر اب ند یارب ص نوگوب ندنواتردضح ۱

 لوا لوق بو موج هنو امف باب هنن دره دلغاط بويعا كرنا دیم تآ هبا دچک
 را دروزرخآ بولاغوح وکو تفکو تزو شم بو دیاراض> ازا إ2 نوکی ھوا رخ آرلر دتا هداعا

 . اشاب ماد ندیآر كب یارزو نوکل وا بولواومرکسع هنراو هوم هتروآ بو هل موج
 ۱ نس هاکهزاهدرءدردنروشم نوکوب هکدملوا ما طاسواتلودراز دلم بور دنور خهمطعارزو

 ندا بتوتررضوردررقم فو الاورواکهقرفت هع وبلا ءاشنازس هاب اافتخا نامه

 بلوم طع ارزو هکی دلکت سا لنکواهزاخ نالنسرا ماسغیب ؟انناسرییدزونلوار دخ
 وبه مافیب ل صبا بوشاپ لح لوارو یک هنوپابه با ب ولواراوس هلب !ترادص

 مانا
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 ما وز ی عمق كح ليا روهط طلا م الس ندزراو ویا لنخاساب شفای دل ماتا

 مطانم, انان د|ناونعلوا گم ,دربقفیدربو باوجود مکج ع ندکلوا م دلیالهاشم

 :em هلوقموو نکیشلک هنر ق ەر ماعیارتسولتلود نالا مالا

 هژدافوخ لوا ندجا م داد هنىحاص یلاکو م ۳ نا را نولطهو لومأم ن دنمحأاص ماقلوا

 یارسیی مطعاریزو نوچردانعم لسا ن راع بونود هيو رهکهش

 e هکیرلیا نط یز وبول وا قش یکی را قلغ یدلوا لخاد هب ورعا ندنسویف ,

 هلتساط ی کبیجو ننیوف یرره داراب وج هنتف لوار کم یدرب و مالسر دراشهر وطهمالص

 كروا هر بوروا شاطر هنس هقرا بولبصم ها رسوب هک بزوشیاراشردل وط
 راد دقد ندننای اغا لبو اح توپ دفاب شاط بوشب رغاح قلخ قگرواهرهن هند

 نورد هبورخ نیت هنس هطوارا هتسخ با تعرس بورەك هدع وتلوق یرارطاتم

 لتقبوروا ندنسک,؟هطارص>یبر بو با موج هلرطاشرابهابسزایدروچافآ ها رس
 ناب دنابق بوی املا هیارس طلتخ هدازاشماپ ئاس یرابقاب رای دنا حور م ییربو

 ندمتسار.یاتسب هدورشآیدمشلوا نال ات یسهزوحو یاتفف تسوا تلناشمام ظواح -

 لام مق او بو یا يلست بوب وا ین رثس رم بوراو بوی امهر وضح ب امو تو
 ورد تىكراو یر هب تولوا مضر ومغ واخ 1 کد لیا نا دمتسا هژرکو نا

 نادکسا ورک هغیاق رب ٹر وص لیدبت ب وا هنک وک یلااشساب ظفاعیدر وروتسذ

 بورابوق وب رغرکشل نق د چاقو عا ندنس هطوا) هتسخاتسا ظفامعا با جورب یدلیارارق

 وراباابزوزرادماث لوا بولو ط هلا رکسعنوپ امد هلک ا وب د بوینر و ورع اند ومهتروا
 واند اثار هعمز اب بو رغاحب د نو سفح هزآ مد ردراوزیزوس هغاشداب بور وط

 زا رتحا ېد هنلوا تر اغو بې یا رت یاو هلوا هننضق و لشامهنس هعقو نارنع ںاطاص

 قدصامی وب رجانغا بولقلا تغلبو بولوا نارهحزرتح و طسم تلخ | لج

  یاهدقایا هلا تنطلسراع نوقمح هرشط ید یرلت رضح هاشدا هکیدیاراش)وا ,

 قعیلوا لا وس ددص وب د زکیدارم م رللوق ر دنوی دل اررق نزوا تفالغ تخت بوی
 ییاتاب طفاعورک هریو 1 راد دایر PE رھ ر بودل تحاقو طارو اھا

 هکتل و درک اردوللکد تسود هه اٹ دابر و هز یاو د ناکرا رهتعمید نوا یراکں یا رتفدو

 تامپم هو بور دتا لنکار نکرروت و لنزغا نمش د للص ومژ را هسلوا هاوخریش

 یرات رضح هاشدابرلیدتا مالک ظالغا ه د ی ییا لوا سس هن سلوا فلتر غم مزا ولو

 يوشیرغاچ بودر کدرارکن نیرا د ساف ضر غ بو دمکې در اا هک تیا دمعت هلو عم ں اوج

 دوجو هللابذابعلا بو دیا م وجه نیغ و درو لوا ی رغ شیاهسخ ویز ر ناب رسو رو ھقملا
 باوجر یغندنرلضرغوراپدلک نیقییراهب رم قاوازارد تسد هه سدا
 اغوفوتنابخ بویلسانیلوج كرتا ان لوا خد هانی لاع ءا دا راب داچا
 ET وج بواب نکو پا تنطاس "هننف ضع یرادوضقم ن دن راک دنا

 گر زا دان لوا اولد رای نا ت ت وعد هلند هرشط ی نوح ساک د باطخ لبا "ورس رم وط 7
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 شاواغا نوردنابودیاهجو هبورعابوغلاع ندنتخت هللا ریما مطق ندنحالصاو حالص ۲
 .یکلمس یومقع ك ھا دان ابال واراد ر وو کو شابول آهیار وا ییا داپ

 هصاخ مرح نالغ لحم ل وار لیا لوخد هلا موجه ءا ندنسوبق مرح هکر اب دارد بو آ
 هدا یراظیغ كاایقسا ندنفب نابقوبق بودا دس هش زوو راز یف داعس بابهزاورد
 یزیشیازپ نسزهرو نی یشک یدینواوب هکمادام مما تدا بوشږرغاج ید بواوآ

 لواراپ لاهل ولو هنا مساو هل رز هنیمز هللا تاوصا عفر بو دبا ضرر عنو هباک ن دهل خو دزرولبب
 ییهننف هی لرا راو ى وا دعەباشاب طظفاعمراداوه هبأتسا ور وسخ هک تاب بحرهدو سا لع

 بوتسود هنغاب | مات داپ بولوا نالاو ناب رک لح الص تروص یدیا ی رنک ن دیا بر
  یکلوفنب رکرادلکد دزک4؛یراب اوحهلهحور الا ور دمزال نیکستیرا دسفم ول مهاشدات

 لاین راکدتسا لوق ردشل هلوا ناابرق هنلوب یسیدنفا ل وق هکر وهسرارتسا ید
 حالا زاکمزالهنسن هلک وکر کلن اقوردراشاکه لا یشدندفلسناهاتسداپ رد راش اک
 لیمضمتل و د ماطر ولو لکشم لاو حا هس روا ینکست راب وخ دی وب رکانوسلفاص
 لنو هکپ در وکب ودنا هطخ الم ید یر اترضح هاد ا پوىلبا زار فاو پدر ول وا

 اضتفالا بس هلا نب رثم ن وها ههاورکلا عم لک شم لاح: كناک ن رذرلقح ل ںکی هلجم

 هرادکتااتعاب ظفاحز ونه هلا قیاق ید ردن وکی اغ ارفعج یشابیاتس وېب ودیا لع

 هن دنص و دنک وب دزتساه اسداییزسبوشی وان دن در | لا لدنصیدبای مش ای
 راپ دح آ یه داعسا اب اتیدروببهاشداب لح لوا ی د ر وتکه هاش داب رودضح برا

 هاش داب لح لوارایدروط ب وامکح ۰ رکی د رسوی دار ارارق۰ رزوا تب ومح را کم

 هنر وضح نوا هب ام یب هنسکرفن ترود بودی نویو تراثماهلبغامرپ ی رل روم
 بود دوم ہرا هن شبا یاب وچ ندقاجوا یسیکیاو یمایسیسبکیا یدلیا بلط
 نکودیالکد اور یتهكنفالخس ومان کو دبا دبس اتمت و د وند عاض واو

 یرلنل وا اوخدیءکتلود ماس دابناوج ك رکسعهلجهدرنآیدلپ وس راو بو ییا رکذ
 عاف دیا هلپح وربیرمغ هر ۳ ۳ ر.یابر ده وب الو هل وا ینشنهک او كم ر وتلا

 بولا تس لبا ی داشناب واع اذ راک دش ارارکن نب رلبلصا ضرغ ب د ر رلکدر وتم

 5 دن د اعسلانا نامه روممخ ی وسك هاش دا ید ر وک ید رر واط هد هداع هسا باپ

 ` قمار دادفهکل وب كل وقیکطف اح را نه م دان بواکه نو امه ر وضح ب وة ج

 رانوسفیادی سینو نازب ریمقحاننوخ رل اطوب وق بوم | لتق نس ین هکرد وب ماجر
 كتبانع رطن هنس ارة مات او نسهر وش انف هدر ادکسا یھب م ب و دز فطاو

 یلعلا هاب الا ةوق الو ل وحال و محرا نجر اهلی سبه رکر بب وپ وار ب وردم دی اار
 هبالبنآ دیم نالوادتنام هبالبرک هص رع ب ود نوعحا رهبلا انا و هناا مظما |

 _یرااغانور رتاهلج یدلغاب و وطه ز وب نس هم رقمهاشدا ید ور و هنا درم

  هدکدرکهنا دماشماب طف اہ یدل وا ناب ب یرارکح وناب رکیرالیدكناوب دایر او
 1 هب تشماب ظفاح یمایصنالک ادا راں تبا م وجه ب واص هز ادىم رابه اس اج اہ



 حو ر هلغا وا تفرعمو ماع بحاص و نیدتمآتماب ظواح لق ںڈس اش ویو ء با لج

 یغپ دل وا بج او هناسنا كع | یس هر نقل | تسجل ابیسهباق و بول وا هلا تناما

 eT رف تشمر هنر غا ك نىھامس نالکا دتا نوا تل یدرولیب

 ندنتماب لار ع> بو ار خد یاسر یدنلراوپیرامسد ندنتساپ تولوا لا اب هو

 رای رقیب بوروارص>رب ندنسکوک یخ دیرپ یدلی قس نس هلک كد ەنغالوق باا
 هاکشددر دملا فثس اک | ں ہہ ڈس ناموا دعس یشاعهکی اشیذ رزو لوا بودا موجه یربف

 یدہ | قارقمرزونه نوح رای دنا هتشوآ هخرس نوخ هل جز یدبنوا یھ اتسداب

 هاك لوا هلپحووب یدلب "مذبولاح نما یزاغوب هلمخاحم بوقمح هنس روی

 نقاط ههاکد گرومض ها سدان رایدتروا ررحلشبر دن رزوا یار ما لد كق دلوادمپشم

 یس هر وکرولوا هرات لخاندزسهسر دبارادقا یلاعت قح ید آ شوخ ندننورد بوملاق
 هبو را دم بوقلاق بی درالاط رفاتوا لدرهمغس رگروف ندقح هو اردا بو د

 تآ هتل دارا پوقهج ندیارس قل بولیزوب ناو هرو نوک وا یک

 ندا یدلو !مارم ل ناسا بجر هک هللا ما دعا یضفامیدربو هباتساب بجر را دص رم ا

 ردہسا لڪ د ومقو یراد اوه كىاتساب :سابلای دنفا ی £ وفم هتنلا بودیا تبعچ هب هانم

 ندصن آب واکیراشتشپ هيو ننک انادویدرذوکن بیبطو دنک هل دلو هتسبخ ی ی
 بصق هتراغ یلزیم بو ږی وک تفکوپ دزردبآ لنف یخ دیآهتملاردر او یرامعس ن وجا كم روک

 لسمرکسع هلبلزع بو ییا افتخا تعاصم یارییدیراترض> مالسالا س رایدلپا

 ییلوا مالسالا مس یدنفا لیبی هداژ یا تورواضر هلرع ید هاشداب هلغلوا ۳3

 وږ ل لس هوو ناغع ناطلس بولو | نعو لابص لبا موری دنفا شح یرکسعوضاق یلوطانا 4 ۱

 راد زتهدو یدلک هزز دص یلوطانآ ىلج هللا دمع هداز هحاو > نالوا لوزعم ندلوسناتسا

 ا یلدویدلوأر اد رتفد رشا ی دنقآ لیسحهسرپ نودپلافتخااتسأ : ییطصم م یلهزورپ

 دک هقملخ نسح یس اغا یر جد دو یدل وا یاب قاس یوم سەر |

 ایه تم نو ییا اسلا هذغاح وا یرهکیورارف یدمشلوا نا ارماک هلساونعافا نس

 اتم ندکمر و هلس او عدراوح تاچ یرعب نذر لک دن بلطیروب رم ندرارر ۳

 یرکسعیناعرلوطاناو دنفا منجویدلوا قو هلک رفت و قاق ترامب نیت اط هرم |
 هراتّتسماد هل !توئسریصنم6لبرکر زو بوادبا م لب اشنرا ایہ اضق یل اوطانا شنا ۲

 كنا یخ دو اضة با موژ قلوا یرکسعیضاقلبا مور ی دیار دیا تم ذموب دیدتبا جون"
 رب قافت ال اب هر ایضاقیوط انا نالو انزوا تیاکس لو | خد بوروکل دقت یتسلوارکشتعیضا
 ههاشسداب هل كنا ی دا ناطاس یرقمهکە داز یخ ی ےس یطعاو هبناجاسیوزود لاکر م

 هدازیلج هرق یب رص لدا مورد ین هپ هسورب یی ډنفا یمشج یدهاشداب رای دنوص

 یدلیا لوبقانغسالا مم هلي را دنعا تخوعس یتدلوابودب ۱ محو ) هی ی دف د هحوو

 هژادروزو کیر ندنف ؛رطاشماب بجر یز ع كند نا ی فم هکرد هد هکلدف یلحبتاک
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 نس هیاک زوز انسانا م الکل نطعو یس رک داز یداق خس طنعاو یحی د هما مات ۰۱۳

 ساب بجرهداننا لوا هکی دباب د بو یا قتن جام نالوا لنوکیغدنلوا لدقاشساب طفاحو
 اجر ندزاغاراسواغا دصاقس یاب ظفاح ن تاس ل ك ھاشم داب هکیدید لیهاشدادرومضح
 هل دىل لبا صالح هکب الوز رعبا ییسزرد دبعب یلاق>ا ی ولت اوةعا رز هلوالومقمهکل | لبا

 یایفط تفكك موق واو عضو لعج كن دنکیدراپوسراز وس لخت ینطا مرسوم انوید

 ردنناجامایدر دیاراهطا غو دلواو دنک ن تف ءا ںہم ن ںنتقاچحو لہج لاک ع نفاس كمر دلپ
 _ ندنقحڭرانلوانورمهدر زاسو كنا هرخ الاب بو ییا ربع كد هنتقو بودی | لم اک ہا دای
 كلرداږ ەچ ندزوب قیهاوخرمخ هبت اط لوا نوک طفاش هعقور دکر کد سلوار کد مکه تن ید اک

 | هانک ف صانمی راراو هیت اصبصانم راسو و اقلمح ابروح هيلا تورم وبلا لعد بول

 ۱۰ وقف ندهقاتس فیل ااعرو یدلاقرکسه هلکمرکهنپسرامتو تماعزعقهینوالزه
 ح 1 درو مهیا ر وکهلج ران ون ی :دل وا هدان :ز هک د تک یرالام ضراوعو جا رخ یدلوا

 ۱ ینافعضوا ارقفو نادوف روق هنس ی رام ؛وتماعزو حاف ندیل بارخ ی lle رادو و راني ههاسداد

 ها داپ نوچ ا عفر فآيسو ماه نکیایودنکن دیا لام اپهلیارا نک تقاط فیلاکب
 ! ندی دیاروطیراتکرح هل ابو ی بی یقتسسلوورب ن دنر هح لاعفا یرامړبو نی هم ههانسلاع

 1 ااو رسخ كنس هه أط ل وقیرلت :ریضح هاذیلاع هاتسداناشس ابو, ات رو

 نو تعزع هنمآ دعا كاسا و رسخ بواوا رکلدندکلب دا داد یرک دا انو

 یکیراب دورابهروتک هتلودرد بوردوکقالواهیاتساب یفئرم نالوا لنس هطفاحم یزوا
 . ثعاب ا[شایورسخ یوردوکنویامه طخر ینعو یدروک نادکسا يوربونتلاا
 ۱ 1 نک !دکسازونهاتماب یخدرمیدروس نامرف وند نسفملب الف هلغلوا داسفوهننق

 ٤ مرتسایتساب كور سخن دنسب ودیا al امة فخ هلا هاتسداد لقد راو هزوب امهر وضح

 بو دیا باطخ نوکر بیعت هاب یدلوا لند دصافعتسا شاد یطترمننراق در ودب وید
 ردبح لح كني دلواز رحاع ن مس هح E نکردپالوم ام تمدخ معین ندنس نع

 ندتمدخ یکك نب ەحاو امدراز رک لع تمه بولوا ع كن دامه طخ مهاس دان لکدید

 لاومآ ردمدآ ی !لتف امطع وار ماردق وب نکا دفن ها ورک

 شید انباع ادا لکدید مرکح < لنس همساحم كنلامرد ةنطم هب هرشک

 هجوتمهفیناج تاقو" بو دیا مک یمهموب اس ا حابم اکس یل امردنوکرکاب
 ودر دمکي ولوا دهحتم هر طخ ر مار نیل ګو بو دیا برتر کش ل هکمو بترم هجا ی ںلوا
 نالا نالوادالبروہشمهلبا توطسوتاوص لاکو .اتعم هلک عا سارتفاوسا عابس

 هنسارجا یهاتسداپنامرفنکل یدمشع | مزج هنغج همنلوادمص هلغاراسآ كرزوز روځ

 | اقباس لئافو لب خداتسایورسخ یدلوا هارو ررهورکفتمیدیآ مزال تردق لذب
 فرعض هرم سر قلو موج بووق هنس هزاحیدنفآ نافنع یکبدسآ لتق نکبار ادزتفد

 ۱ ؟لتعارز و انسان هجو بوک نادکسا اماب یطترم یدروت اب شارف بحاصموممو
 . یی مالعاو د نسهیلوا لداغ هی ورسخ بولکب وتکمر ین نداشا بجر
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 A N4 هنس قيمنا عاش یت اره ذپ اغ رادا وهناتسا ورس خاسان برا ۳ 3 رد

 هنا هنافوت هلتعرس بوقلا اشا تءعاس کب رکن ویامه طخررارکذ هلا رجا ژالین وب

Eال واغا ناماسیسادک یصا لوزعم ندنعل اغآی رعب هدايا لوا یدلیاتیز  

 د دقو بولواوسلاورکد راد e اش ادورسخاغا لعر ایسا رنک

 لتراکدید لرا مالعتسا ب بوراو ها ازکپرمارونلوا مهوت ندنکب داک هزیرزوا هلا 2

 رابخسا بوراووراباو كلوا لف اغر دکر کیلو یدصق دیر هزارهاط یخ د اتسا :هرس

 هالصتم بوقیچ هنر وص ل ابقق -اوتسرف هلبارایالا بتر ملا رخک نارویزم شید دیا

 كنج شیک راي یدنوآ ا6 لدنالودو یاس یم ندن واشب اور
 بونلوالتف یار نام ا ورس حرر وش وکو د بوشمزا هر اورب بو ږیا ل هیلاقمو

 ورسخ هلجا ده ناماسرلر دل هاش اپ ورسخ ینه يضق بو دبارارف هرشیرودع8
 هلهور دیا ترشعایم هر هلناقمو كنج ب وقمح النگو ا رهتس بود اسوق نعداوتاتساپ
PEیضترماراصنتسا هياتسایورسخ بول واراوس هنس ق وج یخد ندنم قول رہ نیلوا " پس چوکی  

 رایدروک سوو رکن تا دول ماد یضترمبو دیا اد ٹیوعص كنج رای دتا كنج هل لاتا _
 نوم هلازااس او رسخ یر ر طخ ی دروتکرکم بوراو هیدمکح دج ازال نکن د هناا

 هنس هعاق تافو هليا دج ازالروبزم یخ دیشادیدرب وهي ىغا مخ شاب اط يى ھا `
 طخ كجا عانتمارادزد رلردیا هیبن قم ا بوط هنیارس كناتساب ةرسخوراراقبچ
 ینزغآثكب وط ح اقر بو دل سد قوا ماطم م هلاح تقمضحرا دزد رار زت س وکی جامه

 یاس هفلق تاو: ینلوا لوعشم هخاما بول بوروح هیارس ی دنوق كناشاب هرس

 نالي اشنا ردروپشم هلا تروعص لاکو روک نم هلک د قدراح یودب هدراګ راوت اون یر"

 تلخ رس یدلپ تعکنس نرادح بولد یففس بوقیب نغاعوا كرو زم یار بوط ۱

 یفثرم یکی کیدلکح یلربمتسراب دکخ لا ندکنح یک ئ راک نتسا ین ۳

 ورسخرایرشا هظاحا یارساتن اورسخ راپد راک بودي 2ا ههرهنس جد یرکسع اقا

 بوتسآو كاخ )2 بودبا دوو كد هیذعقا رم هورکهورک هدومقخد یر الوو ای |

 كیارسبوبلوا نکم كرك ندوبق رکسع هلکعن| مادقا اسا یآرم یدای ثودح :

 تیوعص تنحأتساد یار م وات لتسود کاله هان نولواراهتشک ده ندنفرط را دنیا

 تلاعو ولر هد ی یخ و زارو یاس هسرولوا رخ ان تعاصم بوروگکیکددنتباا دم

 [مفدیلام ثلهاداب ی یدرشا اد نفاخ ر هس بودا هش لنآ ود هنآنو لح

 اره لعراحم لع لوارایدوق لا ةنسامغب یارس ندنا یدلپارارفو دنک تودیا امقب

 بودیا فیس لس ینالغوامار هقدروتسوافلا بو وا ناکر كناشاب یضرم بولک
 ند هعلق اش ابو ر سخن وخ یدلیاونم اشسا د یضارم هکر سا كمسكی اغا لعراحم

 1 تنح مک بیو دیبا لم مامی رامبد راو دوب نشو

 ۱ زد ویضق نوح هکن دید هنخأت | یدلوا ناب ناب i هبوط
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 ۳ دهان دان : اتقورخ 1 ك رتیا ترثیامم کنج بوعم زتسوک اک ن وع درونک ۲-۱ 1

 بودل ا او لوس یضرم نوج ی دیغوب یس هش كنالقع هنغح هلوأ ٠

.. 

 ( ۱ مارد فرل کت تو شیت ام شو لدع هل جور کده
۹ 

 نامرف گلفحرما ملکد قجالوا یعاع ههاشسدا لنفوردآ سردی | اغوغو كنج نو
 یر 4۵ هراضت ا یدردشا u د رانوسکح لا ندکنح یگان نود ڭكهاتسداي

 E , یضترمیدید معیطم نبه سیا هنر امرف كهاتسداب نوسلکیدردزوکرهخ هیاس

 ینو راکد راک هش روضح اش ابو رسخ را یدردروک هللا هنسک یا یدالح ات

 ر ود ۱ زس شا مدان دمو رطاثمان یض رم ماطاسربخ لک د.درنب دلک یه کمر دلوا

 یتدرلنآیدید نوسشلو اب :بولک ادا مس هیاتساد ؛ یدنرم ا یدردنوک ۱

 ةن رازور برحو طظبتماسا : ینارملنرلک دتبا باوج خیل هیاتساب یضلرم بوک

 ی وزش طخ نرمیشیف هغاملو بوراو هنیروضح كضبار دسالوا نر لغو

 لج -رب ندنلاغا اكن اتسورسخرکم یدردنوک هلا مجرب لسم بورو هنسارضک

 2 ۱ دلکاابیضتمهکسچ رو اه و |! فدتم
 نا لثق كنو دنک هکراب دی درایضعد شاباتباصا هرنزا رتحاو طابتحا اتابینترم

 : ندکنک هیاساورسخ یا نبردخ ەچ دقمثعج نالواابھمور ضا: دراو.ق

 ,o لفاغبویمراو کوا كنار رشم هلو لاتقو هلو نبر قتلا لک لعیدلرا عانتما

 0 3 ورسخ نولگا دک راقفلاوذ یسادنعت اقا ی لر نوح ردبت ؛!اصیأر

 ۱ نیما نو هلن انآ بم: وق وااسا ورسخ لق دنوص ینیرثس طخ بوشل وا

 ورام هاکماد یاسا : ید رم ید بود كه اتسدادرمآ

 ۳ Es هر توش وطب ا اشارا [اغ بولس ی حس 4 ون و

 ۱ ید د ىح هلق عاصیدنس هللءاشن ماه kla هنلاذاعم كر کم ساوا ی هام

 | ۱۳ و فوج یت ¥ * تسابصمو

 * کا زا رصعتقو هعج مور دبا ms ولواهح وتم ههل ىقەلا تم ناو هوو

 | یا نوراقمح هنسالصم فیرس ماج نتو انو نیفکت ولسغڼوغو, هلنا دنک مخ

 ۱ مقاولت تارا هم وهفملاس همه یشورف هجا نزور کای حارصمراپ ول
 ابا مطع داسف بود لثق ناماال بید ہسرک هنا اورسخ رسیخأشماپ ین یل وا

 ندنفلخ رهتس هل عین نسج یخ دی انشا یرلک دشاامعیو ضمق ینسامشاو ی ام هلج

 ن رافت و باوت اا شوره سزوو نولا كس ناسکس هلج بودیلدادرتسا

 ىنا ىئا كلما ورس لنامعتس ل ودر فک هود باد نور ب اسید

 |  نوراوهرکبرادد هرکصت دکدنا تمدضعادااشابپ یضارمیدلم ل | هام رب

 ۱ هند یدلراشع نروساس زر هلص و اشسا یکی هلند ر در الی نلوا لوغ شم هن ساقلا

 ۱ ۱ سس کوج قلاب نامرق امورضرااثم ماد لیلا رومدراب دبا لوغشم هنس هطقاحد لحلو
 _ اتسارو الدرایدرو هبات ابر والد لوزعم ندنتلابا یش نارطبونلوا لز عی ە داسا دجا
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 نا لب دوی ناب الا ینلکتهو رن اوین

 راد رتفد ی وتقمورکید هننف یدنلوا تخورفبوایریرازتفد جارخ )ون اتو
 شاتساب طفاحیبقر ترا زواتسان بم نوح یا نو و هفملخ نسح واتساف : ینطصم

 واتدان توتسوداهتنسا دوس القا یا وا ترا ی ]» انیس و دنک هلکعتا 2 هه ,

ENTراض وای رامن وا رداو ۰ روس ندندنحاصمو لار رقم ت اف  

 )اال اوداح اه بروز ها قن كم هلاز| یرانلوا چا رمومنامهودنک
 ننز وقط نوا انابعس هام یریللک د یلاخ ن دکب یخ 1 هبخاد "هقرف ل وا هه ویلا

 كىاشساب  وردڅەجرك اس اب بحر بولوا مراتسیخدیرب یکی ددلک یشابهالمایرسخ |

 کاش فا oan -توقوصلزد هرلاروز نوجگاتیش# نفر نکا یدلوآ ورم ن دشا 1 ۲

 یدلپا هننقكيرحوب در دمزال ماسقتنا دخآ ند زانلوا ثعاب هنلتق كري زو مزال یدوجو ۱
 هشا دم نآ یسهفناط ی+ش !تولوا لعتشم هنن شن سا هر تكامعتس رهتم 3

 یاو د قانا او نوعد هب هرشط ی رضح هاتسداب توت رول هو هل  امهیارس ندا بولوا مچ

 یتلود ودنکو لتق یړزو رار, یک اتمایورسخ نوجن نس ماسشداب بوریدتآ _
 یف یبلج یسوم بحاصمو ییهقیلخ نسح هژلتبلا یدنس یدها كدشاراد هنخر
 زا سدا لوا هداماو ۳ رای دتا مالک ظالخاود م هل رات ړو فاشاب : ینطصمرادزتفدو

 ورسج قحازیدلاقزیدافعااکس یرقر دیرللغوازم دنقا مزراهدازهشم بود :یفاناداق

 مارباوب د رتسوکهژر نوراقمح یز هد از تس هتملا سر ایف یحد هراهدازهس كدر دلوا اتمام

 ندنفاخاتسک رالهاحلو اخد هاش دات  زاپ یا ماعا تحاضفمااکهدایز ندب را لحو

 هزس هکردراو یهانکهن گلیاسومو لند هلاقراد رتفدو هقبلخ نتسح بولوا لبجهدانز
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 تالک زبمآ نسب درس دم خیز لدا ارا یتمرحو مرتس هبت مود < هرو ۱

 هزایزع ی دید و هکیدراو هب هس ر مر وکو تفکب ولوا هداب زی ابخ كرانآلنواقدروس

 يشمخوبیژ هدازهشراکنخ ننی لذاراوراپ دید نوساکد مزال هغله ات د ا هز نس كارم ړو "
 هاشدار لب رانا مارباوپد لوک ر اقمج یرهداز ته دلو ناو فاز 3

 ارا تطوف  هدارپتسترودبودب ارمیراترضحنامج

 قوس ندهلج مها ربا ناطاس ماف نال ناماس ناطاسدیز ابناطاسیدلبا هاشم

 هراضت بوقمح ةرداوسلا ن راب ید یدرودیدیا ناوح یضامروآنترپیدیادی زاب ناطاس

 لوا بو روط هجور ای نیا هیت |ناملسناطاس دی اب ناطاسوراد دنا راد :دضرع

 هراس لینک الوخ هعروکو هراس 4روز تورا تاطخ صوت اشا اتو لاو
 بودیا مک زب هسخ هر دو كمروتکه ناسا یز قکایزمانبومموق هزااح نت ؛لوتشم

 بويع اخو مرش ندرراترضح هاش داب بوش روق نده للازسزتسا قلوایفگ ةعابضاتبص

 رأی دب دزکرکر کم سارحو تیاج گاز سهزب کو هزلاح یمن هیتر دانا

 یراب دنفأواکسز موملا دعب بو دیا باطخ هه اث داب هن یوړل: نراتجابقهسیااندابلوا
 هداز یا مانالا فم وایدتلاف وغوپ دړو لیفک هز هنکج همت ار رص وانو هتملازرناشا
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 تداعسورع ویسافنرا هیالع "هورذندنلودشارم هب اروپط توق بونلوا كىل

 5 | مکره بو تراغوامغب بوصاب نرلتزم پور هوکب هس وکزورو بش یر ادرتفدو

 هلینلافک درس یدل والیفک ینداشساب بجز یدید لہفکن ید یدنفآ نیس
 وایدر وتوکه نزاناکم هښ یر هداز ېم یدلپا تراثا هاتم ذاب وای دلوا لسا م وپ دزر دی اداټعا
 بو بیا نظ قل تسود تصودلهامر دکح رکی راک دی د ر دکب نمش د لفاع ندنس ود لها
 ۰ تهافس هبترموپ هنراتر فح هاتمدابلایقتمالوا و اشیا مبق لعفر,دشما نکنند ضح
 تحایقهنی نکیاواشلوا بیضهنلتق قاناشابورمسخ هل رام ( هلطاب تالک هليا تحاقوو
  خدبودیار | لتساراهنهرادوجو كرنا نکیفو هانکو مرج كرل هدا زوتسهلرالوا مات

 ۳ قلب رٹ هل واتح ايق لک ر تم هرات | لافتتسا ياسا تر ا

 | نلطكلذارارايںلوا یدابو ثعاب هنزامآرغوا هرطخ كز هج بو دی الد زان هنس زنم

 كزات دنم رهو ماعو لقاعرب ع الغ وح نر دشنآ

 ۱ كنقح هلکوشود عوبطمهنیوارضح هاشمداب :یانکسو تکرسیدیا ناوج ندملا فی و
 طتاح ینلاغا 9 دم ز وای یدنلوا نایام قم بورونکن وه هن او ر سخ فطاو
 1 ۱ نوار رک ةنتلا هنسوپهلکمع اج -ازتما هلیا رزو یولړ و هیاغا نمسح طاطح نر زواتماب

  شوبیدنقا لنراوجیراضح لبا مور یدمشارروهب هفیلخ نسح موقرم ییلاغای کو
 - هناردلناخ دلوا بو دیا كىلت نهج اب نورعم هلکی دیس ەچ ابد دایردبآ 1م مات
 2 مناننیپیلاجر ر صع لوا دک ی دلیابیثرتو حرطاتمه نر صقو ا زیارس ر رطان

 یارسبترم هليا هناورسخ تیانعو هناکولم تالآیخدللوبناتساویدمشلوا نانملا

 . نسحردقبهلوربدپ دبعلا یییلکد ههبشسلم یساقبهدفوی کز ور نزوایعزهلبا
 ۰ یس هنلاوز بورو روتفو ردک هداسح باق یروهط هلا لابفاورع هبترموب كنهبلخ

 .. لامکلا نبع هنلابقا وزم ملت ناب نزوا یوم ہر یا مضشروهطلا ی ږیارار دیا
  لنکیدنل هرا تاب ظفاح هد هقباس هنتف یدتوطزوب, السا اود تملا تالا

 . یتدوانا بوشود هنغاموا یرچکد بویلرارف ید هغیلخنسح نزوا قب اس ناس
 أ ردعضىملاو یکردغ یرلک دار ناال دیاسیخد ندا لاعب یریاواشافص

 1 راد زتفد بوبلیا تیغ ید ندقاجوا تورو ل اھحا تنامخ هرز وآ یساوخ نو4

 . بوپمزو نیتبعج هسیا رکشا یدیشاوا ینتخ دنا لویناتسا یک تاپ یتطصم
 . ییهفیلخ نسح بونتسا یراهنسک نالوا یراب ولطم بودیاواغ هنو اھ باب نوکر ھ

 .  یدیرللکد یلاخندیوحو تسلب |دهحو لح بودی دعو را هفوأعو زاناسحا رولو

 ۰ هار واب دنوط بولوپ هد ها رت م یب ولطم یاغالوا نمط( ا نابع رخاوا هرخالاب

 یدزاروشږرغاچبوروا حوم یک ار درکش اعلان ر اک د روتکد نا دیم تآ ب ولآ یار طا بور ر
 كف هاب بوق عوشح هکن هلوصو عاص ن ؟رولک نما تبع ندنرزوا کر اپ هم نمسح

 ٍ هو قحانء دیکمرادد رخآ بولا مس اب البادارا مكد یانو سزوس قلعتمهتاودرومآ هاو

 ۱ بل )لس لا الان التف
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 نسرولیب کعن|ماشنحا ضرع بو اب زابل ازاهاتس داب و قارس هن کول م نالغوا هبا هوب
 راهظا نرازورددسحو لبجخ ضرغ ود ردقئال ا نالفوایک كنس هتلودر دقوآ
 یووروس ندنغالاو راد فقر رناهدندش | بوروشوا رو عیاقو یا هقفسالب پویا

 هرحوت هیاغا ډڅ هس وک یړ وراپ دصا یغاتسا شا هرب ندراتخرد نالوا منا دیم ؛تآ
 منع ضوخ هچلادابم ب ویلجآ نیک اک دو قاوسا نوکج وا هکیدږ نام و !یدنلوا
 و ر السرو و یاد ہمافو دی اش اسا ر قطصمراد رتفد وارا كعیی باا هال وسو

 تارکرابدرونکهنبارساشساب بجر مطعاریزو ندنآوراد درونکهسن ادیمتآ یوتوط نولو

 طح نوچاتقاماب ینطصم بوراو هب وامه رقاق جاها ابرز دارس طن عاری
 ,نارسو دنک ب واک ندن وامه یا رس هلا ترا دا بکوم بودیالیصح نوامه

 هذاس و هتسب تسد یاسا ینطصم یدروبب بوکج ن سانت اک اک هنا ہم علت اذا

 یدا هزیاع را درتف د لوادا م وخ د الح نات الا بسد رايدر ونک هتسایسنادبم
 بو طس | هنغاب !بیبروس نس هم ال ثلهایسیدلپا ل تق هلبا غجت برش بود رکا

 هبن امارس بوتلو رشق طول نازوا نوکنرس خوا هتخرد لیا
 u : دی نوک یا یر ثلدامعتس هام هکر دهدهکا لف یدل رو هنلغوا یبارس عرق

 راتووراپ دتسا یی لچ یسوم و هغبلغ ن سحواتساب قطب هدرا د رتفد بو ییا تمعج کی
 عت ورکی درب ازایدر ,لتادن هرابدانمو راد دید نو همسر  هتعلار دفن هدهجغ | شاخ

 زایدشارب ۰ رازاکدو لب دجمماح راپانقلخ ب وغابراق ی نوکلوارابداک تولوا
 س لجو دن ز وتقا ناہعار 'اسوالعو مالسال هل 2 بو هس .ارسریزو لذا اراك واب ۲

 هم یاد هداعارا راو کن یرلا وعدو یرازوس یرلک لاوس كنو امهر وضح بو ږیا ا :

 بوایزاپتحرب نزوا قلوار ده یرایتدو مد ك ررویز م یراک دن :بلطبولوااتولیق
 نسحورادرتفدهکی ده را بونو داش اب بجرراپدردتیااصم اها ار "اسو مالسالا مش 2 <

 یردلیا نیہ دردراو یمادقا هدادز تله اتسداب هقمر دل و یرلناور نق و هدواران وب هغ مل " 1

 ولتکو ڈس بوراوههأتم داداتساب چکر درفت بز یلح یسومن وکلوا

 هما بو یا تعم هک پروف كردن و کم هنبارس كرل وقون یب یلح یسوم ماشدا
 رد لنویرابدر دنوی یلح یسوم نالوا یو غر مو لوہقمر دقو یتیرد ند ارس كرز ا

 دکرد ون نال وا دال هد هزس ۍ دیا ررر و ځد ی ولنا ی دیلوا هلبارس هفعلخ نسحورادل ۲ ٩

 رد دما هيا اشنا مل هي دزس لبا تغارف نكن ماچ موم پود تیامر رط زار

Eعانتمارفاو بویمر و اضرهاشسداب یدلپا ما م راو دزر كدا ص الخ ندرللاو  

 یل یښوم ېور دیوا هود نکی ځد ییاثم اب ینطصم لغو ا د الوبناج اٹساب بحر ەر غالابیدارا
 .tt ھا اندبودپازابت ههانیلاع هاشسد اب هدازد الومناح ی دلی طیلست كنغر آل و

 لدا 8 ساز لوا د اہ یسومردهجومیزوسو تک الال اا
 رداق هغل هنر وز ن دنیار س کلک ر زو مه وردررقمیراکج دیتا درضر عاق ذلراولار لا نی
 كرلنو نوبلثما هنر وغ هاش داب یدید يفك الان هنغح هیلوا ررضر یصاحردراکد

9 ۷ 



  نوشلوایت اما هلا هزسیشوم یدماشوغ نوسرو باوح هن هنمارا داف ۰
 اتاپبجر ش یلح یسوم قر هلوانادر ؟ بو د مرولسب ندرس هسرواک اطخهنملق رب ا

 ۱ هننارساخ اسا بجر ندننادیم تآ فالحا ولذارا هش تارا دز رک شر 3"

 ۱ la ىلج یسوم رای رشا موحش 9 دززتسا هلزملا شلکیلحیسوم بوس رو

 اسا ت ا راد ین یلبشع | ادعت یا تعافشس ماطاساپ بوریک

 ۱ مادخرازه یک مو كس نو الف یبدوجو * گله انیلاع هاتسداب ۷ لهیلسا هنلغوا اب

 . . ی یلج یسوم یدرهک هیورغآ یسو دنک د رواوا نکن مد هک !روکهله نوساوا اں
 ۳ نیفبدزبوروژومور هب ناد لبا جاع هن رااغا عااٹس ای بجر راددرغاحهمتساد نا, درت

 ترشابمهلتف بوروش وار یو ایاسیژر ناله "یلاوح لک دود یغاشا ,

 نده ادا فرط تاک یرکملا هر نودرگس ها تسم هداتساتسار : بجر کتیا

 1 یسوم.ننا یدل دایرف یبارب ؛ لعح و دردشا زا وا ا م مر اه من

 ۳ هالحوایدیشلوا خاروس خادوس ندنمجز بت یدوجو یدیآ یجب یشبا اب 1

 ۲ زونه بود نوسلغاط تعج هک مل ەغار هرشط نمم یراب یدلوا هوب لاج هکتوم

 اتر یرغود ةندناجی دیم تآندراو د ارس ر زو ییلح ییوم نکباقاب قمر

 - اطلس نامز نام رهق ناهج هادی رایدلپادیهن بوروشموا رکنی خد لذا رابدنا
 نا سقهمولطم وب بر اب بوکج ناشهار شهآرب لکدقشیا ینلتق ثكتیسوم ناغدارم

 اىت هاکرکح مضوو وی دلخا یرازیراز بم د هلبارا دتقا نش هک نی نر اق ح گارازاط

 نالوا لىغگو ياتاي بحر بومهوق ی ان او تمفاعی دلغاط ن ركح بابشابواب

 و دکرکهسنلوارکذ A لا نداشتم او لذار لر هداز دالومئاس

 ۱ نوکحاقرب نرود کوا نوخ هدادراها یرانایرعشث كنەفىلخ نسحو رادزتفد

 1 هنا دیم بور وس ب ودیا لتق نیایجابروچ لنام لعرب خدرابجهبج هللعلوا یدروط
  مدآر یسجایدوچ رایج هبخ بو دب منم رایهابس زایدتسا قوما هجاغالوا بوروتک
 یدلبا لقتیرب ندافر طراب دا درطودرود واتر هللا ر بک یکرانو هکر یم

 لتق لامر نابعاردقوب بونلنوق هبات تاّرح هداسف هایسو یرهلب تقولوا هو وح

 ٠ ندنسم ام نان هش ینراکب دل لالقتسا بکە لبا لاعفاتذ TT یا

 ۱ کن دنفح ك زیناطباض ین دز زویلکد مدآزب ناب هرب بوروک نایغط لها ننیک

 یر بود اوغاو كبر یسراررب لذارا بو د رووا هن ك سايا تابا یزگوالوق

 بو دل لتق ینو دنکو امغر یبراو بوی موجه هنس هاك ناغار مان بحاصروپشم
 یلاعت هلا ذوعن ردلکد لجسم ندامقتاو لذارا ربمآلزه مضووبزاش هروتک هنادىم

 ۲ رکسع نتفناروف همابا طفح ی هږلع تلودو ید تما یلاعت قح > ندهنتفماکنه هه

  ولیدتاراتعانش لوریب لد لح هنرمورگسع " هرمز نوچرکشل شورخو شوحو .

 ۱ اغا دوعو شیورد قلاحو یدنفا لاصو لع نجو دناقس یراس فر كلاعخلوا هن

  لاعفا نالوارداص الو دنکب ودیا تروشمو تبعج مهربقو ینطبصم یعشعو یلغوا

2۳ 

 بو

 ایستدری 
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 تحاضفردق وب خد بو ديا نقي هنگ ویا لد ر ږیا وبق وفعو مضهیلدنسبا
 بواب نفودلوات اجت هللا قیرط ړو تامخ هنیرودنک لنز هاسداب ر و هرکص نیا عو
 ندزبعس ول وامقوب بحاص لار هک |سالحا ینربندراهدا مو ملخهاتداب هتل

 یس همنحرس ك )روز یدیمز ال یا هدربطخ رمان نوحام ارادن نامند !لنون#

 بو دیا غیلراکنا دمو رالت راک دنیا نابمرد ێزارويهلىرل انروزیلوطانارب | س دج مور

 SCS ماقتا یکزیکیدتسا ند راندیاوغآیزمهاتسداب

 بورتس وکزوب هل وفاه ( ع تل ود باتقآ هللابذامعلادکز# احردلنرزوآ قابا اء كرا :

 نیست بو دبا ما راهی رخآیدید هنلواافتک اهل بت موبکردیبلوقعمهلواجرمو جره ۱

 تیعم بو ږازار فشکی د هنفرط قاطاوا نبعلوا مقال قاغا یدک ابری اما ارازدزلوا

 نسح بواکندکنکیادنفکهک انار هس کن الوا ی اغایر چک: نام زاوا را دشا اط
 دستم ما اتر تنا ءاتسدا ییا ایک 2 و
 لوا نرو بولاربخ هرش ط ندو رع هرجا ند هر شط بوش لو ههاشمداب هطل, ره بودل م ادق

 ندید لدم كتفالخو قیر تاشن وجوحا زی

 ك, تاأذ دادعتساو یتکوتسو تدمه گلدار مناطاس ارز یدابا فالخ یخ دلوا قعا وا اربد

 نز وا نوکس هلسسیلملسا كف الحاو لذارا ب ولوایم واعم كيملا راشمياغا فوق ۳
 مان دخآ ندرانل وا نوربدهدرب هةملا بوراقمح یرادبآف مس ل تقو ر رو یغیدلوا ۶

 ها داپ هه و یدمر واضر هضولح یو دی ایالشن دنا تبقاع نویی: iw کج لپا
 كنلتفكنىلح یسومو یکودیا اتساب بجر نئفلاةدامویدلبامالعای یی هبضق ورانا 0

 بت مور یدردل نزوآلمصش نسهعضاوملاتسپ قصر غوا او
 یراتماقتسا لیغلوا یرامواعم كنا | ن وامه یارس مرح یراعانتما ك اغار چ4س وکو

 مور هلا تنطل سباح و راب راپ دلوارهطمهن اسحاو معنا ارفاوبولوا عقاوروکشموعوبطم 1

 یسلعاسممدع هد مور باغ دم هسوکو ی دلا نار لکه ماعم بوح لات رادار
 یرا رح هانی اع هاتسداب ی زلوا لططاب یل اعت هللا ل ضب فروشمسالجاو ملخ هلیبیس _ 1

 را دمو نیخ کس بو رتسوکض انا تروص ندنرهانکرپهاپس هساصلا لجالیخد ا
 بولاق ن ىاقتسكننىبەاتىداب د هلا لوق هدرهاط تر وصویدوق یاش سا هنتف هلمس

 فل رس نو لا مام ید نامعتسهامهکات یدلوارادب دبیر هل ماعم قلدودتس

 ناضمر بولاغوح للوم امسا لنز یئامسش ابتلا تنطبش لذا اوستا

 راتحامقو قسفو راترشعوشع ر ور

 لبط حوفج وف بودیا فینصت را هیعام بوز ودرلکیه هبوجمورو ا
 یلوپاتسا تالغو او بوق عمده با سو اسید هال و ا
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 ا وا بانو لب بوروتکنلاجدحلودمب ان ر دو هی

 هور غزو هورکره هک لیون ۍدرارولا یل رص خاو شورف دوو شاموقوهقوچددعتم
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 لا هت یرادارم بوراو فلک ین اکر او نآ وبدبورکهلارةنرقرقرزوتوا هورکهو یک

 .  بلط نوکهنسهبنر كنها تخاص هجنرو هغابم ەدابز یتداشسور ەڭ ىب بوی اکعانق

 5  ھنیشنشو راقوب یرلاعشم هسروآوار دا ربخادوخ اب بونلوا فیلک#* یشزآیدراردیا
 6 اوین الو وک رز ش د او هقوح ر دوو شور خزوب ر دقو بور دل اق
 _ اابمر دقیراکںتساراچان هن اح بحاص ید ررر دس و" وط هلبا له شم یراقا حسو دزر لب

 وب یتدهورکر یک کو دک -هورکلوایدراردیا مفدبوراو لا بور دنا ی ابا دهو
  ماتمو لا کیر دنسا تیافتهاژ ,LDS الو دوو ی دز قمی
 ۱ هارو دوراو هام هاك خ الرا تاعام نزن رق دا
 رای دلوایلاحندکعا تامخ هنوکوب و ندکمر درک ل اج هکر هخلوازخآ فد رس نامضمر

 _ اجد راقاقوس مساو هدرطغل لو كلا دلج ج باصن هلق رطوب فالجاو لذارا
 و رابکو تلود نامعا هج بولسا ندمطاردص هل مسادورسرچ وارکتبوروق راقعااص

 . یدردنکرا هرصو شافو هقوج كه كو هوا اص یکر دیا توعد هنکودهلبرامو م لاب یکلم

 ودر دیموم كغاجااص نالفوب لنرزوا كامومره بولک م ومر دقوب هنر ندراکأو هر زور الم

 هسدا كح هلو و هن غاجناصره بو رتفد نس ل ی ږیاراو یس هتفاب یس ناب دغاکو لوز اب

 ر

 _ یداربولبر دوکندولتل ود ره دوقن هسک اقرب وهقوچو شاق كوب اا
  یرهرصد «ووقیو یراتم او هقوچ هضیبجومرتفد هغاجتل اصره بورا و یدرونلوا لیبعذ

 - هژناروز ۱ ىسەب "رم یرابولطم لس اضر نسح یدرار دیا مزون و ماس

 3 تب ضقت یرازوکن اضمرر له احبدا یو لذار ادیت هنرانیپامویدر الرول
 . سلجناکتنآیدزلوا رداف ةر اعم هنسمکبو دیابت را هدف ثعانش و ناخد

 ك! ىڭرت هنالغوا نر وع هدراقاقو زب ودر | قسفو برش و صقروو لت الآب وروق
  هرکمصن ق دلواهیضقنم درع مایار ینجهتسم ی رکذ کی دلوا یرا هیس تالاح هج توائم

 8 فلج نیلوا یردق ها جوباب بوملپا لات ج هلن ههو کم هوحو هجن بول 1 نر هفواد

 us رک بیا امار برا )حصر دارا

 ۳ 4 O OR و مشج اهاتسداب

 وا نیشن هداج سبوراو هنس هناترسا زب زعلاه رس سدقراکد نواح نالو خذ ب واک

 رب یولوم هتخت+عز ورکه الکی لر بک: بو دی تعس نل کیو میسهدازالنم

 طلس Ae تین اقح ناک ر وہط هرکص ندن وک حافر ید رک

 ۵ راما راع عو لنط ند هی وڈ بولب ر و یلابایثعرم هب و دنکب ونلوا تانسا

 it. ER ںارارارق نادا تبع بوت و طزوب هزانسملاو شرم بوق

 ۱ ی :Js ننک یر یر ومآ نالوا مقاو بودروس شدغاکب ولا هایم تل (ص+ باد :راوید ر ردت

 ۱ ۳ هحرکالکب رحم یرالنو لیس هطح الم قلوا متر مو جم ) اماتساب د بحر ی كلتسادهکمر وک

 ید نکی ترد اجرای تود هدر رلوتف نکلی دبا كرس

 ووطبیق 



 وز رح رع ندنهوجهو فیلاکد كرب ره بولوا قلطهبولغم هژایرو ز هلا قدر طوب
 یرانلاممدرفسوراپ دلا ند دقت مسار اویژهفولع شالاقرادقم هند هنیزخیدیا سش ]اط

 هرزو بوراو یدیا مدآرب دمر یدنفا دع یج هل اقمنکیاراشلا یدلر ودب ن وجا مي مچ

 یدلیا ماعتو در دمز ال رک اكلاممارا دقمرب باو زسا نویب یتفسم نوناقروبررب۵ دید

 رفنتكس ترود وا هسلوادمقمرو رم یدنلوا € ىع ارفن ردقزوبنلا لج لقب راح

 هب و ندذک رولا سا نولا هلوق یز اب روز یلاثمادج مورو دج اق س یدرو لوا ی

 علا اوسو یزلیاب دن زا نسح هطیض رادقمرب هلکع !هلاوح هسرزوا ت رعنو ' اا تور ول ۹

 روون كنج ما هنس رو یربغندر روز قمشعی دنلوانام رف ىر رەزا م شوک ےن یش 3%

 بو دا قازاور دنا مسا وعد تادا هنری ممیژترهطولوا دم رااغاد دحوراہابابروو

 رهن یللا قرف 5 نوا قلاراتم خو بصنمو یا هدو بولبزب نوچاقلواىش اب مزالم 1

 ودیا مویهو هطلقم مطع هللا شورخ شوج ەچ دلساب ةا و

 یدزارازو بورحاف یرلنراو بور دغاب شا ط لکدر وک یلاحو راب روز یر اس

 ع
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 شاغار هورکرب ره هرکوب یدررولک بولبزودو رکنوکاقاز

 9 و مس و و ءابس هجنبیرا ا ا رام

 قفل ناب اشسا ظفاع بولوا افت كن اسا بجر لنراهنتفاشماب سالا قو

 مرلپساب روز ةيفخ بولوا لخدم ننلتف كذيملج یسومو هفیلخ سحو6
 نالوا لذ دصق ردغو ماخ هلیساوه طلسد هدایز یخد هک بور دنوګ رللام

 تداهت ی اردک نیر بت وع ر لدا مع اوم تدخر و لاو ما دادما

 هد یدو یسید مادار و هدهسرازتسا جد ینیوکی س هعقواتسا فاح ب وكي

 ثلا ماشاف ار زهدراهنتف نیل ولوا نم کو ییا لغد ضح یس ه ناق ج اک ۳

 یسلوا لمفک هراهدارهتس عوصخ بولوا ندنب با هرج هافکدوخ یول وا دو شوخ ن ۹

 هراادرو ز لانصوصخ سولحویدپ اراشمروس 8 هنلتقی واوا رکا لبهاتسدابن ۳

 اغادج ةسوک یساغا یرهلب د لیمر و اضر هتعاصم لوا لبا دوش مور ا

 هاوخ رخ درهر ندیهاش دا صاوخ ص خا بوراو فلک هزو امهر وضح ی
 فودیا اقلاهب , یهاتسداب میس ینفیدلوا نص كب اتاپ بجر لج هرآ كىس 2مو نیغ

 هلع ءاش ؛ ید يش مال اف یک ثانمهاشداب بلق لنس هوا هاوخ لب كناثسان بح

 0 ماد ا بجر طعا ارزو هانی اع ہاٹ دانوکینرکس یر کالا

 دننا تاطخودیشنااب ر و 1 هطورلک لکدتا سوبکاخهلبامالسو تابت یدتیا

 بو ۳ هنسابن اب ندباطحو م وب یراو كل هوا نلعیبرقنراقابا ارز

 قو کرد عضو ر دق نذءرشط ندنساضر كمهاتمداپ هل ودیلاو مهاشندایااح

of f: 
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 نزوات زوریف . تع لنکنسوکاتس اپن انس یخد یراترضح ن اخدارم ناطاس ناهج

 طالت هس رمرب یرابرهس بضغیایرد نکل یذلتساب هتمدءاربا لبا شنود
 تا ر ظف اجرکمیدروسوود لا تس دیار اک هرب یدیا لاحششکس) هلې جورب هیدنشذوا 1

 تسمه امدپ کرتا توعد هرشط یاسا, نوجا قلوا یایدق ابا لنسهعقو
 . شخ شتاب ودبا ضررعت اکا ادا یدمشعا فروند كقص رشط هوا كل
 1 رض اح دالج اک ں سا نام رف ود ثاسک, یاب نت او لغ واربخ وام اطلس
 تش حو ب وغوب بوت ادنکرابحب هتلاب لفلز ب ویقلوب

 3 تنبل ورايد ردن یکه باف یا رس

  ندنراهبشسا كرایتم هبر وز هڅ دراو هیارساشماب بحررکم ی دلواراکتسا یموهفم نار: هبق
 يدياروروط فقوتم هنحورخ كر زولنو امه باب رانا یم مر دیک ها شاوخومابت ارو

 بونلوا حصو هنیرزوآ ریصحررب ناب کون | لدز lé ول یحم كن اتساپ تخوا

 رهف ف وخ هښولق ك زءاب او لار وزان و دقارب هرشط ندو هه نات كر هپ وروس
 یصی ین امط ل وزعم ندر EY ر ر ٹر م ندناراد ں لوا ن را بولوا یلوت سم یعاش داب

 _ یدنلو هیبنت كنك قمح 2 بروز بونلوا ناسحا هب اسا د دوانرا نورهم هلک د
 هضأ زتعأار هاطن ]یه وا لعفتمرلاب رو ز ندنلتفاساپ ورتم دخ یار ات

 عج نشا دیم هم قوای دیا اعدر الا مو کوک ا رکب هلوقلایذهامرایدلوا رد

 ۳۳ أ 1 9 € ارو تم هنهیعشو ده طواهدراناتو هرانو الواتس ا بودی

  رایدتیا ما داو مارا همطعارزو وید نوسنلوا مزو یرمشراتمدخ نامهردحوکراطتنا

 . یضعل اقل لوبن اتسا یتح راب درو رتفد همطعارزو بوزاب یراقمدخ یرلکد ادارمو

 5 م 3 ز الم منم یییاراشء وطهطوا هدرلناخ یوراو یخدرادسفم !لسفم ضرغل ها

 ك: هل اطوب یدیارز و نطیمورب دمراتماب دج یصین ابط مطعارز و هاب * یروهقمو
 وومأمیندندیر ابرهتس فرطلنابیرالاصتسا بوروک یزو اکو ن ابغط

۵ “ 

 نیر اک نیا بلط تمدخ كراتو ار وص یدتیا لیح فیطل لاعاو لع هناکزان نبا یو اعود
 هاا ۳ E - دریا ج و هر کیتا صیخاذ

2 
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 هل یک راک عنا

 كودو ندی ا e 2 لق ںلا ر بخ نب راکدشبا تبع

 : ستوروس ماجا عاب کرا كن ا او بودل تروشمول امر م تاذضعب

 ل ایزو بودا د اهدقایآ لنکموک اشابن ET هرمأع

 ن E ید دفاع ی ردا ماسالا ےک 2 اس ڈٹ اں چ

 دىس هکت رنا بس همالع فار سالا بیقنوی دنق هل دبع جاز ز هجباوح«یدنفآ

 ةاضقو یلاومونامعا یارشا ندالضف والع هو هدازیشاف ۶ مس ورددوچ عسلا نا

 ۰ رداعا دج اواغارفعح یرداو یر وکهکیرااغا كولبوهلدراطءاضیر اغا یر جک: ؛ماعو
 هادا بولوا مچ هنسوبق هچخاعو۶ یرا رابنخا یحاصز وسو یر اغا ق اجوارب ۳

r 



 و هنن ادم تایراترصح هاتس دابندزایدروط نزوا یا مطعارژ و ب ویلا رار

 یر هنسکرابتخا 9 جافرپ EN همسر دادافنمو عیطممرللوق یاس یک ا بور نوک

 نالوا هل ابتر ران , بو دلیبهرانآ هسیا هنره یرادورصهزان وسر دن وک, دو دی زا

 میلی یر برهتس نامر بوراو مدآلق در وین وب دزانوسلوا یار هسا هره ی ۳ 2

 لداو مرج نالوا نزوا ق د صام ضرم «ولق یف بو دیا تروشمرا يهاب س ع ماج تاکی
 هفت | 2روز هلج ندنزرا دکما كولب هله بودیافوخ هغمراو هقیضملواواضرپ :

 بو و ش اراک "هژباقم بولک یخ درانآر اب در دن وک و ںیارا ہت |یراهام رون اقوا ۱

 نک صیوصرم ناب ANDRE E ار واز
 هط اح |یرصذب یناوحوفارطاو یدزل و لاحم هنکر حدرف م بوود ناوتسا دص ۲

 2و "وتد ومع هط را ۴ بودیآ یاد ادب | لهعتم هب اوین | نساوعد

 ek 2 9 یرچب هنیلاغ قاواو ات دکموهساقا ری

 یر و n در ۱

 تاابث بول وا ن اجر بمضغ بوس و ناری لوخ د ید نا نارتس

 یرهکب د هل ج یرارا تشا قاجواوراغا لو لکدنیاب ی رک

 ۱ نس هللا لطو + ۳ رمه سد اب مز بیس مهاتسداپ ی ی ی صشخلاواعدرسخ

 یات رصح هاش داد اپ ږیدرتمشد هکنیشد تسود هک تچ ود رلود رک فلاح ىل وجور

 یاسردیا هلک ق رف ه درگکارا کرولوا قفغتفول وا قد صكر کر وسوپ ید

 ضع غم رو نفی راتسا هداسدوکیواتکدنالوا دادسو حاللص فل ام و

 یس اضتقم ینیرشس ثیدح امشیحا ںہع ولو هم دما لعاب ولوانایعط وقع

 ل سوم هفیلخ هکاکب بودیاتفلاهنلوق كاللا وباع هنا
 یرادسفم هلوقلواردر انا ند ia ا دیر و د اتمراح و

 یخدزسو تابا مل طق یداسف هدام امها لتقدکاتزس باد یصق ندناج بويعا 2 1
 تراعرهعنار ۸ هزکدو رد یخ لب تللوا مدقتب ان لقالوق هح سافر ر ءالس قوم ۱

 ولتکوس بوشیرغ ابینلخ قاجوا هلجو یساغا یرج کبک 6 نوک نوپظتب ۱

 هدزکرک جد هزب نیکرکهزمهاتسدان زرع اتیا هیامقتا هللا ۳ طم هزمهد

 یراثرضح هاش داب 1 تاب پواراقچ فرش فحم 4ل دیم هنرزوازو سویا دارا تبا

 بوډا لاع ۵ هه مالک لج و !یودیا فیل 1 یرچل ی لج هد یم هل یو ۹

 یدرت وط دغ e زا یںزفا یس هم اعراب دل ق دیش« هلا ناما لئالغ فاد ا

 نیانایاوتا رهن تابان عود ةو هد لیطع سلجم لوا 20

۵ ۲ ۵ 



 :یژرضح هادندار ندا یدلیار رگ و لس هانرا رضحم ۳ "ماع رکاسع و ۱ 4

  كهاسدا امس همت اط های نبا ع هطم هه سدان د یدران اب ودنا لوح هزاده اس

 همدم دهم "ایا هبوجا كنقلخ قاحوان ودراد دید ر كنم د هش د تسود هننسود

 EI زومآ ادا اور دص کا لک ی دراررندناجرب اقا !تولوار هاو لادن روص

 BOO [(ط بزم مو را بال هرلبهاسیرات ضح هاسداو

 ۲ هتنطاسو تلود ن دنلمس ی ۳۹ دامفنارغلوا :

 ۳ RE هت اود تادار وتایابج الا چ ض لاا تالگرعشم

 کیا تد اج يلوا لث اب دنا ۳ اعاب یعربولوا

 8 دلو ۳1 ا Ors یلاعبولوا زل

 e اار f ووص یا اعرزس رتسا هفولعندمنرلوازومشب هلچراتم دخ

 . یدلکنوبع هر 9 هقولع ی ۶٤ : دایردوتسرواررپ و ندنفهفولع بولوآ مج ند هرن ۵ هر

 عل لکا بودی الیتسا هنواتمل ول" قاف وا ل تاریخ باخ ار اسو مک ایدادجاب و او

 ۱ و نخ زاهج لها یل اتما نب ذات و تیاطخو یدعا تیافکهزکد اع هن زکیدشا

 1۳ 1 هلن نایصعو ن ق وقع هدابند رگ اتد فک هنس مگ هبو و نمش هرس

 ارز اهللوقعم هحو وب درک دع ارکذ ییلوا قسم ههللا ضغلئ رخا

 5 نمانیماع رعیطهههاش دار ز ر ےرلاذاعم ید بولوا مزامیدراناتودب |مارلا

 کیو ندا كر ودب قمدضن یزمهاس 3 ابو رند هکنجفد تس ود هکنسود

lbجد ]ەتى ل اعفاو راکدرد اتت هان زور دلک» ها زماضر مز رات دباق  

 2ل( وجر ںسغماوھ لها یکرات ۱ هکزسکح رکا یرلترضحهأثم دایراپ لبدر دقو رماضر

 یاب واوا یحاص میاوتب ولاغوح تاداغراو فالحاهک ات رکپدالوا دبقم ا

 و | کاروبراب دلوارعوط نیز وس كنزا لوا ءو تلنیراطد اض یو دیا راصفقسا لسوف

 دوو زر وب یدیآ ید اقرابتعا هښ راو دنکو هښرا زوم كرار ابمخاو كن رللقاع

 هہلکلاب تاودروم|بونلواتراسخو تراغ لاعهصو ونلواتب اجدسفمهلوملوا

 | تب ر اج یزک ًامقتسا ی درس هکر دکرکرکهسیا قدأصم دزکب بز وسرولک مال قلوا

 هد ۱ :بودیآ تعانق د راو هک تم دخ یرا دقم ناک هوانا ترا سرس ناقیح ند رکا را

 ۰ ایس یضعب لقدروس ویدزسهرو یزک اقا اماراپ ربان اع ادمک ًاررطمهنرزوا

 0 تفلاح رکن نتف بولاصش اب بو دیاوکو تفک ی دیارارروط دنا قاخ هکیرادصفم

 1 : هاوه بواف یر دسفم لواود هلو هنتف داراب رب نر اکں تا ی دصت هیأوح ن دزه

 3 .E الل: اوا کم قلخ بور دلت

 ع



 هپ نامو ناه خدكنيارابتح هابسیراترضح ہاٹ داپ هرکصت داراب دال هرشط نر سا

 یو طاا تولز ويو درن ىسك ی دانا هتاف هام تور
 "ˆ هاتسداب نترلک رشا قارطا ب و اکو ایا زابضاف i لدا موررابتخارب نوناق
 ماکحا یارجا بول وا ل وغشم هپ اشنرا ید زس بو دیا ب اطخ هرانا یخدیرداثرضع
 بول ظفد بولوا فصتم هلا ضرغوممط کیلو درمسفتونو شن مو
 هزوس ید رانا لکی یدر دنزکباوج كرس لباب ویز سر دیا بارخ ینیعر ن دفر طرب دوس"
 هللا تاک ز ز و ویا لطاب قاقحا او ن لااا تورو زب هک اتساح ماشدا بولک
 ۱ کد زخم زنا واسم ریز وس (هیلیناماز ردیف رصزمر و دقم هیارجا ناکا 1

 تباکتس همکر ربا ل اطو تارکنمرازه هدزماضقن تکا ر کرام انس هات کلک

 تلس هتسا قوا ام هنلطاد هیزجو هدمو لاظودوخابءاروزر امارتةوازهراضرعدکا یا
 تمدخ هز ی دنیا تناج ییاباعریدل تور بول وا نام هنلیمه عا شدا لام

 فا شتسا هبضق تیفیکرا هسا فا راتو بلکه درجم > ےن دی دلو وا مد امهمطبص ۱

 تلذ هار بصق وز بوم هلو امر :بوقروق ندرس یخ دز رار دبا لزم یزب نزسفلوا

 كني داس نالوا یتمذخ نالف مهاشم ای یدنفآ یخات نالوا اعننلق | اذمو وریحزرکح تچزو

 زار دامن هرالناوعاونا بوصاد ی همجح هلساقفر نوګ | مدنس ولو منام ەنسيدەت

 ی هیضق لوا مر ولس یرات رضح هاتسدأب سش ا شوان وامه دز شوکهمضق ل وار ؟م ی ږد

 دوو هناك سكتا رغآب و او کكرهلط مهاتسداب جد یخ اقراب,بید ردمولعممدتشیا

 هلطرف در وهف دز ونا تروقت ها تیا نع ن ہقح كم رابعا دة رضق بویلرو

 سا فیرحیرجو ندیرعد الوایفاهدالوارضاس ند نل لوط انا یپدزر يارو قم لق

 واقمح یرادپ آفیس نامهر دمحاو لتقرولوا یماعهسر دیاتفلاح هکیرما مکره ماتسداپ

 دولاب ضخ اعم ندنلالکم تل آراضح هلجو یراترضحهاشسدابیدید اف نامهماقنایکو

 بور ولی دوران ایام ندی ی ال تد هز

 ی راضحبور ر دار رک و تا هب همالع هعوو لعیرافدلوا کا | قفنم لسلح وا لح

 كاب ارد د لواو ی دلوا کا ا ندنآ بور, لد "ا خما هب ال۶ نوو دزاب ,سلحدوهتس ۱

 . بوم لبا مادقا هکلکهنسک لات رک دید نوساکر متخا ج ارن ھام ۳۳ هرمزهاسداپ

 و در ردیا لائتما ه رکنوامه ما ار دکرلذ اوقودنکیخد هابس مهاشداناغادجایس ۳۹ ادا

 ی راتعاطاهکنوح ثكندبصأع ۵ اواي روا بوک« هزوسی و ندیراغا یناعوا نع وآ لند دص دست ۱

 تلسرااص یعاق كراو نور دز یرافاکن نسا ندکلک زو وامه ناو دوور دن تیحجوبدراو 7

 یه ندز وهشام ون وب وأ وا ی كمصتم هباوح ین داغاد جای دارا هبض راعموپ 1

 هبشوپ د نوسلکه تمل | یرارابتخا جاقرب یدلردن وک هنا ںیم تایر اغا كول پی دن روکا
 هرشط كەمامىرابشسانار و زا زرا5 دراو م دب تک هل EE یتدرقف هلقدلروس "

 ی زانو ض> ه اشداب ی دیا راشمر وط ا نآنمب وقمح* هس رز وی س هفص

 هدننامز ناباس لاطتس م دجر دن یرادارم ندتفل ا هزم امرفیدنبا مالسهزکهلج



 زا وسکج لار دقو مو امه یاضر هښراکد تیا هل ام هبیربض ندراتمدخ نالکب و ۸ ۳ 6
 ناو د بواک و زايا یس وم روک لملک كن رلکدپدیدر وسنوساکرابتخا حافریو

 باوجوب د زر دیا تغارف نو چر دمزراتم دخ ورا صانم هج هچراو هغلراد رتفدو هل ریز و -
 روم هنر زواو یشوشودیرز دای ب ون ود یر رود هلم ابو ی ناو سر زوس هر رب یدرو
 ندنفوح تفلاخ م رم الاولواامایدرا راب وسبودیآثدالح راهطا هح رک یدشمسوا تیره

 روضح هلاغا یوامصرابتخا یل هم زج ه رق نوا شبندنراجما هرخ الاب یدرارلیا مالک طلخ

 بو روطو رايا یدیشفاقص ننس هلاخ اتاپ دوادوک کلبه زج هح وق لبویارایدراو هن امه
 یخ ت وجضمو بول وا هدادرارقنز وا هجو نانلوارک ذ ایضقیدلوا مقاو هلاکم هل اراکذح
 كنيت تموصخ لصف نالوا ع ةاو انوا مهر وضح تامر اوا ین نلوا ربیع تڃو نوامه

 نوامف یودروا هچ دلوا مقاورف تنام عام نیط الس نی مه رکح تروصردبترو
 لس هلاقمیراتمزالم نالکهدوح«بواپزا مزالهزومحوا ندنس هغ هد هایس ووتم له
 ۱ ندهنس حاعر نکباس ءاکهنلواهمحوت تم دخرب بسانم هنلا كانا اه تام لک

 ندکینوا لغمان وارڪزو منم ندقفطاد فرطبوازا 53 هدأ زںدر رازقم ناز ۳ | رکذورب

 تع ن را لکد نون 8 نانا نن ار8 ین ی دازاب درام هد

 تامدخ هل ج هلغتلوا نبق رشهدایز ندکس ن وا دن رتفد مزالم یخ د هد هلع "هبت ء هل ناتو
 3 تارخو كنفاقو| هيضام نوط الس بويع ۱ هو ک ملهدهو نوبامه صاو وخآدعأم | ندد امد

 یادت رب را ب وا بوقل هلبب یراثراط و تبامحو تاکو تدلوت كز لسم
 ندنف رطن وامه نا دز ر هد زم تولوا ناشرولنک ار انار ر هلل وال ۳ نر

 رو زم صوصخ ه)غلوارصم نزوا بلط یراتهدخ نانلوا و ارا عو لزراق دنلوا

 ارز و هل لاننا دیم یکتسوک اس 3 - یو ساخدقعنرهاس داب وصح نوعا

 هابس ویزا كواب لاو یراطباض یرعلبو 9 تاماق ناعيا ۳ .دیاکرار ا مو عو

 سولح هاش داب وار داعس هربرصم تلادعرب رس بولوارضاعهطل ان مه ن( م رف یررامت =|

 نالوا ساج اب رضاحلنراق دروب لأ وسوپ درد 4 مدق نونات هدروبز م صوصخ لذ را5 دزوی
 لر فس نزوایقیدنلوارک د هرماب الاء دقهقبقطا قبو دیآ ی دص هلاوح ريد ڪڪ ورب رڪ

 تیعج و رندهنسجافر نکل ردشلکهنلوا بجو تمدد همزالمزوب رجوا هق رلوا
 "ات هاادعامندراق دلا یامدح ام وغ هنس رم بو دزابیرارتفد تمزالم هژفاهت او

 ٍط یاناعروهسورح كلام یودیاردغ یخ د هلاومآ نالوا مجار هی هرمأع هس زخوهز اسم

 بونلوا لمعنز وا هنیعم ینا وق موملادع» ردش] وابارخ لاعهلىراعا لایان هلناروحو
 املا تیبندنرایدعتو لظ ب ونلوامفدر م مضویراکد ا نواق ف الخ هلرافا فو تیمچم

 نیما ندنرافیحور دغ فاقواو یریمو تباج ندن ر اتر وج یابار وا اعر و تنابص یا س۵
 . هرکصندن شا اا الا هجو لەو در دتنطلس مام ها وتل هد و .دمزاول قلوا

 . . ییاشداپ یاضرفالخ موبلادعبیرا رامتخا ورد ترس هفت اطهایس ویراغا وار ىلا

 نالبر ؛ وههامس نیمزالمن ز ر ع e بويعا تبع وق | ینعم یب وتکرس
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 ۱ قافنا قاف و نژ وآ حوت هدزجببام ید مز قدلوا عزافندبلط یسدراه ندراممدنخ

 4 سرولوا رداص مضو رب ند درفرب فینم نولریاقمو فنر رشم عرش فالخ هکر دشناوا
 فیرش مرثمیاضتقمرپ اسرار درب یهاشدا یاضرنالخ هافأفن او ت و تیعجو

 یقاشمودپرع هل وب یژرفنیرهکب :ویرلافا قاحوا ةصاخلکدب د نوا / نو ۳

 بوراو هسر دیا نامرف هکر ه ندرتمبامهفخا یل اطر رمه اقم داب والت داعسکرابره گراد

 ا وەک الم یو -ِ ات رار مغيب وات یلاعت هللا هزمغاحوا لس لک ندنقحنزوایرمآ ۱

 بنک لد هیلع 1 ولت یرحام لعلاح مقاو هدنراکدب د نوسلوا نعل دم

 نیز شملآموبلا يفررحیدملو الماو بتکلالانتما نیا وارداص عاب الا مزال نامرف هغو

 ساب لګ مط غار دص لاخادوهش فلاو لیعد او ی دحا هنسا 4 خوب رشلاةدعقلاىذ زم _

 سابق 2 اسا : سحر دام , فصااتاب مارب ارزولا رخ یدنفانیسح مانالایقم "

 براز افلا اط بصانموقلهدو و ر اسو تم دخ رضا نوکلوا ۳ یدنفآ ۳

 . تب فا هتمعج شعب |لو ید وانما ءهاتسدان بولوا ناو د نوک ۳ وا یدلاتسو رانا 1

 یهابسبوراجورعانیلاغا واب ورایدر وب مالک الام تمه هش راما دعا نوګاراتوس لوپ
 زاب د را هم یضحافا دجا تاغا را عام هأغا رفع>ی ردا راسا ج روکیساغای رانالغوا

 یرایشساباب رو ز نالو دوجوم تلوبناتسا ب واوا لنکواپ یربره هکی دابارما ناهجهاشداب
 یاورس> بضغ کد نیاز گر اهطاورا ذتعا هما تر دق م دعاغا ی چار وبر مرا هرو هلا بون وط

 یاو اغارفعج ر لہ درو ن و تماس م كنافا دجا ی دایارما ر دد الج بولوا شکه ناز

 دارم ن ںهور کوا بولوا رش طلق دلوب تزاجا دیدهنلا دعب بودیا تم دع مازتلا بوک

 زاتمدخ قا قاب هرکصن دنوکی بار ؛یدلوا لوفشمرکابش عضوک اسما یداخحشا نالوا

 هراد راف دود نوسار ورام ذح كج هلو هرکصن دوش بوروط نسا دیم تآرانیت سا

 یر رابتخا یقاج واو ا( عوارزو لجو مالسالا س یتنریاراپ دت هطلعو رک ب وی اوشا
 رار ۵ گلو ۹-۳ ؛اطوب بودی مالک ی دنفا نیس>ینفمبواک نیا رس مطعارزو ی اغاو

 نوسنلوانیبلاتاذ حالصا هل ات اوسو نیعضامغا باما یو ۱

 یور یهدوجار سکم هن اخو دنکم ش جرد تاد روہلوادیا رت راه یرانواقشوداسف هک رب د
 یریغهسرونلوا هلماعم هلا ل مڪو رص هرانوب هو قم سکد نکن ارادمەكەپ ناھ هل 1

 نوسنلکنندنراقح بواب روک راد گراثوب لوا تعاسرب نامهرروب عابادابر ین هملع تا ود

 یدیدنوسنلوا لتقیس هلج هل! ماع غن هس ر ازا لوق نوساپ ا تع: ب وراو مدآر الوا

 كنك ندیراقح كنامقشس ار دقوب رمأضر هعضووب م زب راغانالوارضاح ندمایسویرهگی ۱

 هعج یدنلوا سبشات لاحوو مق اوت راک د یدر دقو فا سر دیا نامرف هن هاتسداب ر دکر ک

 نوسلروک یعموب نراب ا هیچ بور وکلا او ببر قو كنزا

 نکی ج رمو جره و لار دمز راند هعج مهد شی هلن اغوبر ؟سعةأضقویدنفا وقم

 طخدک ومر ین اوح كص اراب ۳ هب ,هسکوراب درون واوندر واوازت احیمهعچج ح

 لتقو دخا كانابقتسا یلاثمارانوب دو ناوضر یروکو دج اقس هکبدلیادورو نییامه

۰ ٩ 



  کنکأتو هک و نامه بونلوا ۳ 9

 ۳ ys و قلعز ونه بونلوا مشت هولطباض نوعا دخا ی اقثسا غار و كب لس

 1 اعدجافنس بو رک هنس هطوا ورحارزو یدنلوا لتقو داراب رو زنوعتم ج اقر نکا

 ۱ ع مو عاللوالا ین کبویمیونآ اتحا سل داوا لخادن وة سدر وضحیدارآتوعد

 ِ ید بروز ثادخ دوحو بحاص لمخارز یدلش ابهر هلماعمهز ااتسکهب اردو هلمهب رط

 بو او دنکی خد هنسک جاقرب ب وات یرب ین رص>ندناهن کزاتیدلپا ثراسارزو

 نرو دص تلاحو نکا لو شم ەت لکه نالفاغ ی دپارورغمهر زو تاغتلاروب زمرا در دل اف"

 طبص یتلخ یال اب یدیا یعهد و زءرار ام رم

 توپ یربزبخ ر هسدا رزورایدر وا وکقرادل رم ب در دمو یسازح گاز مکی دنا سیو

 1 یدل |هیانرد یراهشمال ك راتو بولوپ چ٤ نح ن داراب دغو ی در رماو دك مارونس

 ۳ نوگاانوسم اارف ويلور مخى ر وچ لذار ژان در ترابا اروا شمدکا دسفموزونه

 ل لنسااسصف ق طراح نایک وداع ندمس هم یل وملك یدنلواقلا ےب اودی اف خرم

 ۳ نا نامعنونل واذحا الفا غې و ایر دزوکمدآ یدیالوغشم هرجش يرث انس هزاخ

 | 1 نوحاف رم یدنقا لاصیدلوادب دبان ںوجاق یتطصم تگ ویدا هبا برد بولغو

 1 لکو ینظصمیراص لغوااغادوعر دکر کە ساک یرکد قیدنلوا لتق نام۵ ارا ناطلسر ود

 ۰  نایلبا نالوا فولآم نکسم یتد د لغوا یخ اراب دی افتخاورارف هلو انو ی دیه

 "لو ص ]طابل ناویدنلوا بلصو لا ۇتراکږ ید یرقیدلواهدزا سا بو چات هند
  تاداسف دخ ی ورورظ هلا طلستو بلغت یرلایقتساابروز هجر کا نزوا یمکح لمس
 ٠ تحاص یلاعتهللادمع زل زاب دلی تعانسو نابغط والثم سوفن لتقو سوما گو

 یی هبنس توعغو هيلع تمهتكنب یات ردضح زتسکدآددا رمناطاسیتع ارشعیداع هام

 رشم همعط لج رکنا هنتفهورکجلوا بولوت توق یاد تلودتوطس هلیتاکرب

 بوبافتاو فا دو سازب كن :زودصپواو روخریشی#

E ۳ی ناو راد تالا  ES 

 . هبونلوآش ومارفیم نیر وز هلغموا لمق ناکب ناکی بوملوا دخا لذار و اہقتسا ےل ر ںی

 ندراتمدخ مفنلا لیلق للاسوب و یدنلوا افظا هلتسایسرب شش یآایقتماهنتف نشت ۲
 رابتخا یرلکدتبادارم یزاطبتض بولبر و سور نشالازقرق هلوق ل وو عاص

 هرشرهلدپ کآبویلربو ییدیرازتفدهب رخو راددر دشلوا هراسادلود ضرع لهاو
 فر ۳ لو ر ياف راس تقولوا ى یدقبع هبمالغ شو رغر شالا
 بولو مفر هل چ هبمالغو یشدراتم دخ لو هرکص ندهنس یکبا برات یلوا ر دا هفیطل و د

 1 1 یا یرات ردصح ناخ دا ناف یدلوار 1y و "یشو یر ند هو

 ٤ مدا ا رامان رب لندنص ا ادم هک راد در وس مامو مادقا دسرمو هداشتسا
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 . هنرافاوز لویناثسا بوش هل دمت ندیوکیف ودنلوا لتقو دخا یرزآدمان او وز واوا

 یدر ړل لتق هللا تخ هاک رب هاک هصروکمدآ كنز یا ہس یلقرابص یرکاربهد هر یورک

 ندنراقحبو دیاروہقم یکک رک بولاج ی راکارد كرتن ق وجو كنابقشما فیمریکلا
 توفْكح هک هرو یسک هدرکسع بودپآرومقم د یت حس ھر ائ رک یداک

 بود زواحندندح هفلاط ین ره هکر لس اک 4 هلوا یراج هد وبهللاةداع یدهو5 تر ردقو

 اب بودیاروهطهمهلا تربغ هتبلا هسرا دی تکرح حراخ نداقهروطو عرشم شوت

 شوت ترمعنوجنهکتب یب رع حاق روزا رولوا روهقمو لیلذ لید انو رهتربشجت ك رساج
 و رگ < داوات ام تیاغ هلو رار د .د یدپا كوکحم AS ءا كر صنت ررتمکحش شک

 هه عرب ری رج ما هم اع یا طز ذوب تر ںیفاک صد هوان دیا زواجم یبدح كرا 1

 ناطلسلا یکسال ماست هشت نەڭ لعر یلحاو هب لمتف ولا نسا

 تلاکیتنوار ما نو ترک ترک ف سک اسار جرد وکلا مشب شیک یقطال ەش رعنه

 یلد ندایقثما هرمز ناشیاربهاشم لتقو نابابروز لاوحا یی هشعت ىلع لوچ
 هلکید یسلډ راغاط یهدتسا كراس اباد روز رورغم سوت انا دخ نالواروهشم هلكيد ىلا

 تكءابس « هرمز یسلدراهآطرو یدک ردیلغوا یشادنرق رد تللاص مش تو  مانناماسفو رغم

 ییا قوب ردیا مدقت هو دنک نیا زامتس اب رروزو یدیا یژراتتعاورپ لوقلا دان

 نالوا هدرکب ایدو لش درام لعدو هدرادکسا لکرتنا هحول ذی رفس 5 اشایورسخ

 هاقم راب وقراغوغ بومتساراتمدخ بودی قاطبالام فیلکت هر زو یسولغ"هاس

 رظ كنار اعع ركشا یدرولوا هل قاق كنا هسلوا هنرهویدیا لوارتس لها سر

 هتفرف هنس هلاز عن كنل نما و ك خاتسک لوا هايس هقلاط ننک انس هاتم یربهظ

 ندعاضوا كج هر و هنخر هرومآ تودو نب د هط ره یا اک ا تمعن یلوو تولوا

 عرس رماو نن دبابو هدناقع نا مت . مال سا ناطاس تمعن قح بویلوایلاع ۱

 نابتا هلغلوا بلاغرارشما یوراو هش د دص دسو حرط هلیببس تام التخاتزک هللا

 ارماراسو ابروزو ورس شر دایفت اشنا هر دن یی ۱
 روزمالکد زت سوکت عراسمه شی رو رم الا بس ید یراکولب یایمالکدروهرکسعو

 ههزران الف هر بورغاح ودیا شارتعا هشوابالا یاس بو د نتا یسلدراغاط "

 یرامریق یرکاچ رولاق یراجابتحا هن زس ی در هرکص ندق دلا یدا دقب وانت عزسرروپ
 ند شرود دردنجیمهمدادعبنامهیراکدما تاغتلابورو تمدخ هرسردققح

 هلیاراناراو ورايا بویمروپ یسوریک كركشل ندنبسلوا بولکرا یخدرالنا هلک منم ۱

 مالک صابراشتا لقت ةان ود یں وارسم خ۶ بولوا دیوتسرکسعهچنواتاوو

 یدمشو تام هنس همس عاضواورابکتساولع قحریغب كنسىلد اغا طروزم
 ندب رس دا رن ییا وی کا گراد ونک هو هره لع تلود رومآ بو دیاداسفوولغ هک

 ن اءوادا دی تداعو رزان اظ بولوا كاله هفلا فتح روب زمزم یغاط عاننشاننا ندو ع

 لذارا ننک یابتا ثانیقتس نالوادرم بول مایق هنبرب كنا یھلا ی لدرویزم هنجتومخم

۳1 



 روزمهلجراپ دیا قدصام ناصسینطو حورخرکف ناسهمه غامدردعهکتارشحو ۲
 نص هبصق یره یدبس هل" وق رالنا یخد لوا بودتیعج هاب ثانیهلایلد

 : هنس هجرد هرص أ مرد یب یغانیس یریشکی یدنمآن ددح ینعرفت بودیارارق ,

 رب یه یدمشلوا كرو زم تبالوو ترامارومآ و ترثاسو مکح بوراو

 _ نالف گراکتمدخ ك نما یشانا شاط هکن زام كنس نس ییا نالفنس هل نات
 كراپ د لوا بانو دهاتسیب هلن( برفت ښو د نس س د هلب وشم هن الف نسا ساپا
  يولآن راسورغهدایز درز وب رجوارزوپ رشیالا بوکح هرز هلیقب ر طررب نب رللو مه
 قیرظو بو دیا هغلابم هد رقحاو فینعتو برض هکلیرجتزردو سبح یضرع بارآ

 ودیا طبل سن یرانا هقلخ بوکچ طامس ها یقشسا فالجا بودیا عج نیازخ هبا
 . یراصیسا دک ی لاد یدیشل وا قد صام منم ةا ط فعرضتسراعش هلا لعجو
 ياعرب یی هنسکمان بجز هجا اوخ ندنفراعم یرپتسیدمس هدر ذکءمشا ینطصم

 _ كرس یدلا نس هبرج ها كسب یرکب لب یھلا بولایكنکد قحریعبود دم
 نطویالح ندنرتس كلا رادرهضو ی دنفآ مح رلادبع هداز لیفالثمیسالعوییوجو

 تااهاخد لوارلب دوا رداق هغمراو عراد لوا ی دیاهدنابح اظل وا هکمادام توام

 او شعداوتو راقعو عايض كوان زا بودی راعشتسا ندودنکبومع و روبص هلو

 یو دن دیا دارم یږیا لک دیبتعم نادنایدوخ عرش مع بودیا راتفرک« هب هجا هلا باقم

 وک ی دیاررو,هرکرر ورد نوسزاب هللوتسینوثس بوردنوگرهخ هب یغاق یصوصخ
 یران الوا هدهضراعم ماقم یدرم ورا تآرح هتفلاخ هنس رک اشک ۱ صرذس

 ۱ تناها هبیرچک:ربیدرردنیا ما دعا بور دنوک هب ابا سس | بوردنوک اي بوردت وط

 لبرج بودی ادب, تنکمو توق لیخ ثیبخ یدتیابلص هلا ینکسا بوی
 لئارسا ین یدراقح هلدارکشل بت رمو نزم یلراولتسر دقو هلا هنانعاملط هلق

 ندوکت هقلخ یدیاراشمکچ ند لاظ لوا یتلخ رارد لوا نکودکج ندنلا نوعرف
 تافتلااکد اغا نوکو هسک لوا هل هسنکوس ندنزو حازم زواوا لنقكمريو مالس

 نامرقاسابدجا سکر چ یس نس دادغب یدرولوا روش خص هنتتسو ندنرو رسوا دی دی

 رد لنس هانم هغ از مک هسر دنوک هنطمض تالبا یهکره هکیدرواب قعلوا یسکب راکد

 هلال كنس لا بودیا ثعحارم مروا در راسح li یلوا رداق هپ ةنسر ند قنو رمآ

 هزکفاصنا هسرولوا لصامهن ندناوصحرفلاار ںمزال قاح رخ هد هز ینسوارفس كنس

 باغتلا نیرطب ك سعی هسا لاظ لوا یدزدنوکروبزم نغلم اقم ماف تابا وب زار
 (صوصخ یدلوا فءاضم فاعضافا دعو لظقجلوا اسم هرکوبیږیایلوتسم هنکذم
 نکشولنر الورفزووی رپشکنوی رس یدبسوهس و نالوا یلابانأم رو بوقح نود

 . دبعبو بر اصورهشقاوولقاسب او هبرصقو لبا کساوراکیب هرقوهملقرهو یارساو
 یرببکو ربفص بو در وب هدوسم بور دنوکرکواب بو دیارو د ین ابصق نالوا ةانمسللاوح
 ۰ ندنرللوف بودیا دع مرج هل هنا شرج یر هن بولانیراکامام ان یاعربویلقح

 ص

 . بوصا



 بور کوک ل يلق شوید ها ندنمرگو دنا پک دابا مج لامر لو بوسآ
 نزوات داع ناپ رج نامز لواو یدرژوا نره ی دیس بو راوبو دیا ملبو لک الامر دقوب
 قمراوهن رھی دیس بوقح هرو د ك ,ناللسرا یغو/ ساب دیاغوت نالوا کر یاس 5

 "ارق دخ نوساکن الف لغو ناف هایت بو مجزا رگ

 هنسامآ فا ۳9 را یسا ضک لک لس هايس مچ هل ت دراما تیج خد كب بويا تمد

 یرورض ند ك بى ږارسعتم كىش ابو ۷ 3 "یتشس نو جی دایا طسو هحاص بووک
 لةءروطەلېحو و نکا یدہشمل روکی اونا كن ةملغتم ی دامشح مر ودو ید ر واضر هتاص

 یاب .اقترطل | حبق و ید الكس یدمشملروکیحا و سرتانادغ جراع نںیداو

 یدمیدوج وال ناکشس ناب وج بلک ر کس دیا سس ولا ضر ءریرونلوا نظن د قلاع

 برش لثش کم بویبس راف لقدلوارا هتفهلویناتسا یبیآ كرتس كروب قجا ةأدولا
 هلو باتس اد مو ری دیا یلطم یابصقا كنو دنکه کی دیا ل وغشم دنت اللو لو ولور

 یولوانک اس هنتفیدیشلوا لنل اء یو ټک ل داران ندنکاشکرس لاکلاک دتک
 یدیاراشقک فه . رول دراز روزرپ اس E هک لقدرون" وا بولکهب ر هبوقس بوت هد دل مور

 لیتفأاج كاد مو ویدلوا عج الزامات یا یس هفولعب وقلق ك: یهلرورم

 رد و هسک نی اثماو نا رفاللویذاتس | ی نیس تور نوک شو وکر لحن بور وک

 هی هعفا رم ندنیمس ناوعا تلق بو دیارومظیوصخ ضعیا دابم نوس هکر دا نت قلاتروا
 بولوا لصاحرسکهنضرع گاز م هلج هرکصردر او یلاقحا رطخ هبو دنک بول واتردق

 لاک رتس كرو لوایدی در داکد لحم یدعش نوسښکه تبلار دیا تبا رس هه ج یررض
 دی نهد هلک عاص بوروکی شيا للو بناتا بوراو دمور ندننفأجو بک
 هل وبناتسا هل يعاب هج کلا ب ویلوایلوبقم ما اعم مالک لوا بید موارد
 ل اط لوا یک یراق رلازبخ یوصخ ند هز وکت ص رف ی دلیا لوزن هلزنمر بولو لوصو

 لج بول وا مج هنسوبق یل رم هللا مج رب ند رهدید تس بوشلربخ وید ساک
 یر لکن م بودی م دقت هلآ شواج ن دنساغآ ك ولی هنسک مان یادم عندنموص

 . لک ں نبا یتاتساراجانیخد راک دیوی وخ دب ل وارایشا توعدهناو د هدردزاوزماوعد

 رص ذب راک د کج هنهر ابو د هللا عرش بولیراصهنس هغر و هن اماد ب ووا یو

 روز مالک دید ل٥ دیک هچ لس بون هن آرام دا یر اورد رع هس ر دقن نوسنلرک !تآكابا

 هن هک ردلک دی راپ د نامرق وه یشابار وز لاطهب بوشراپ هاش بو رقناح یفلادبع

 هلو زابروزیب در دشلوا مس كع هر ا كنس نس هلوا طل نم هزا ایعولام بوش ه رانا

 راضحا هبیلاع ناو د بویر وس نا شکن اشکی جاو لوا رلکروت سبح آ یروب بووط

 اه دم تاباو یوعدر ری رب ره بونلوا هعفارم نادرو صخر کس عبضاقو مطعار زوراپ شا
 ملط سیا ك نہ غاط لوا رای دنیا تو کسمو م زانو تو بم ولو دح نو دن بودا

 ه درآ ددیربغ ندنغ ودل وا یم ولعم ك ريب ڪ ورة ےل ج هکلر گرما ور زو ینابغطو (

 ه رابع دمر اس لیلا رعب قیاواتباث مد حاق ن بنی ابق شعر ٥د یلوا هلو
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 رس ٩
 ستم 1 .دالک دتیا قلع یرثس عحهنمد وا را وملاق ثحأح ہرا عم

 a یو سیف امساط ییابسزومهن کیا راشع رکوح

 سافلا نا وارهخات هیذعک توت اوا لمف س ۳ زل ء بم لف هو 4 هیزلاغا cle اس ضعپ

 ۱ Eo وا نوروتوگ کا .یسافا كولر ناشکن اشک ندلوب دیروزم لنرلک دا

 ۱ تایر | هارد یس شمال بودو بور واوک هنادنز بولا رمالا بسح یشابوبص
 ۱ ` بولوپ هدهلکسا یتیم هنسک مات ها قطصم نكات ۱ کالاذ دهیم! ىف تدجارات

 ۱ یراطاضت مسلط كنسهفاطایقش او کارا اوترکم ید نفد هد دلظاخ :بورافح* ۵مقح

 هل زر هرهز وا یلاعت نح هام ندنلتف كنو نئما طوبوم ها 9 ۶ ثلاطو قأزم

 e اج کر ای دلوا ا هلو ا نحف رو 2 2

 E یلندندهورکلو هیات دجحآ نیکرج یاب یو
 رد افط نو روهط ناخ دجا ناطاس بولوا ندراابروز یترحو ندرامهاس

 لس هزانیادروزمان لیسح ی مدابنالوا از و فالخفرط لا ونک امدقم یی
 نر وص تغارفاع ون ندتنطبتم تاامخ لعب یدمشلاماقتنا يءدیرانلابقا رحا ےل

 بود :ارگهن کز ہد هیر مان وکر دانت ریز و نالوا یسآر طقسم نو زاس وک

 ندیا قوخ ندیرقعبولوا ن زوازا رتخا ندیاماد فغلوا مرژوا توا دعها كس ىلا

  وددزوک و دەملک شوم كراج قعلوالونقم كس یعلا یدمشلوا نیشن هشسوک یکرانه
 ۱ ج فر دن ایم برد باب هڪ 8

 نم لباع له امم ددا ك لان هکنالغوا ل ا تاکد 0 9

 یربغ و هیلأر ون و ناجاس لغوا ینواجرصنعهاشو ینطبصم یزاص ا دک ندنابنا
 ۱ یخدموریدلوا یتام مور بوراو هیهبنوق بولا هیدهرفاو بوقلاق هلا تارشح

 ۲ قاسسرابش هنا نوتلاباب هزالغوا بوروآمد ندتموعو توااکآ بولا ن ۰ سانا ده

 : فرطو یدیارروتوا نزوا یا بولو هب و دنک یت ا با یشعرم ز روغه لع لوا یدابا

 ۱ نالبهر در3 نان نا دین یوا اصلااکآ یتدرلء,حاو نالواقب اس ندیهاتداب

 لڅ مور نودیاداضتعا هلیاربرب جرا بروز ریاثما كناو كب ب هزجو كازم یرالغوا

 قیرف ندنسار | شل لوا لدا یب رقت تلا ل مورات یدیاراشلوا قفتم هنا

 8 دو یا بسح ثلملغوا یهل ادع مور لح لوا یدمتسود قا زتفا هنراتس هک دذلوا

 نکودتآیدعتو بصف نلاوماو مایض كنو بودیا لوزن هنیرزوآ یل رنماملعت لیلخ

 هلغلوا تسامسیهطم یساباب بور دوک هب هناتسا هلباو رنک هنب بوردلپ هلا توذکم

 حد ر و رم بول دزالوا مزالتد دومعهنافعا دال وا هس انتقم ی ی رخارزو ةرزاوردیالو

FNتامر هناجر مور ندننط)رس تاعزوشه نوح ید ناس الا ٠ ننسانلوا يا  

 ۱ 1 هک

 قدیر لب هنا یب كنا يقشسا بولوارکرکییوتکم یدیشفلوا كراس یادم گالسم 1 ۳
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 یاس رجا سکر چ نارو وا ن د اولو بونلوا ادسا فیرشمرماوب درولوا یشابکآ
 ینغلر خا بوقلاق ندینداولوپ ید اشسا :دجایدآراشم روس " نامرف یلتق كلبلح یلرد

 ید "راس ی لس هللبللا فصن هکر افا ندنلوب ۳/5 ۳

 یی رک موحره هداز ناوخ شوخ ضع لفاغ همسا ا لیلخ لند ۱

 < ابنا لیلخ رابدناتوف زنم بورهکرهتس هلقغلا لعیرانابکس لناتساب د چا

 ا نآنترود یسهثچ يودي احمق یتسابوذخا بوہلوا نک ید د هی هعفا دم

 بولوا مدمهو برشم هلکنا هک ابروز رب ما نمسح یع ابو رلیدتیا افلا هبوسرام

 یب اولی دار دوک هلو درد یراهلکب ونلوا تق یخ د لوا یدیشفلوا ذحا هل دکل وا ۱

 هدالب لوا بو دی انعرفن لمح نلملق نامز ید لیلخ یل ن درو زمرایدلواںنکار هل

 هقلخ هل وق كذا یږیاراو یلغوا یشادنرذ گرو نوعلم مر ان ناضمر رئ دین االشما

 ةسمرو ی دب اب در دزوکاکبلوشس هسروکایشاو تآ هجیب رو كروکرب وکر ره بولوا طلسم ْ

 لیلخ یلد رو رم یدردباراتفرک هیالبر الاو یدرولکم زال كۆك بوقیج ندشالولوا "

 یار ندنلنق كرو زم لغوا رصنعهاتس لکا یدعتوروج هنعابنا كنملا لوتقم

 قو نسا ارج ی رس ی لمس بودیا مجیپایقتسا نالوا ندنهراوت تب یا مدقم

 جرفل : هدا تا لواسقف یا ٤ اںصق هکنح هلا لبلخ ی ند بوتوق تلزم مات 1

 دیدار دارم ک ھاك هیهناتسا یلغو|یهلادکم دنلوب نرس یدیس هلق رط

 ءأتاكأ یدر واوسو د اا لج مور یو دنک یدرروآ ۱ لواغ لدرهرثس £ < زای

 امایدیا قبال ملع ریقف یدراروص هلی ط هان کو نام ؟برط هب یلچ دومی و هراقق

 ردصنع هان للح ما قاوقاغا لیلح هکب ددر دن !دن یدانم نوکر لع لوا ا

 رک بولو ںضاح س۸ یلخر غثس لج هکردکر گرو لیک هک | تلزح هژءلغوا شو

 ندهیضق ورق رایدر غم در دنسونیلروع رفآک یدنک هسز# راتعاطاو ا

 بونلحالس هللا لږلخ یل د هکرد اس هپ اوف ناقح ن ییا تک یتنفادنو بو ییا ب را چت سا

 نخ موحرمز مک مدیدهلواالتیم هلا قالطو رفکک ی ال اتما هنرمأو لی ۳ِث

 یلاوحا می تلنهغت اط لوا هقیقط فی دید هلو س هیو دنکیمالکوبیدعیاراو بودیا
 هحاصو غرافندلاتق بو دب !ددرزلسر هنرانمهرخ الا ی دیا یش انندستاوغو لوح ضع

 یسنودیآ رازا اروا وهب یگ م ود فک مدنشبآ لک لاک هب گیس بوقرة هر طصوابدلوا ی خار

 بو دنکبوسک نس هلک ب واک اس ایں ا هج لوا ابا فنع) 4 حور ود ع لد اياب ۳

 هک نسهفلح تاکب لا لوئقماع < اب جا ندناهلباب ال ةو الو هل وح الو ن را ترد

 لمم خد یاس |یلندویدلواعلامهنس ا سلا بودیا جور و هوم ر

 سلوا دلصفعل | رعلنلکی رات ںنلو لدقو دا هلهحو هن یر رھا شم کا ر ۱ روز ۳ امن ابروزژاسیدلوا

 بواب رو هیاتساب , لیس>رز ویلا ألبا مور للاسوب فلاو فوعراو ںی ا هنس هنس ماتور دکرک

 دو٧ام ید یسکب راکب یلوطاتا یدنلوا نامرف هباقب یرام باراو 3 مرزوآ مو

 هلج یر رات تسرس یذلر و یرتفد لوف درو هن هزتفد یخد هفرط ییا بولوا

oo 



 ه ۳ 1
 وا نوت دم هند ییگو هايس نمویب و داناوا هیجوت راغ ځسم
 ° یدلزا یرللاکتا بونلق» لج شواو 4 رفممو رابدلا را بت نیرهفولع

 1 ندهید مان هرس هاب ماد سابلارور موا یارخام لیممت هافس e سالا لت ةو مازا

 ج رمایم لنراتک# یس ارق لا نایفطامدقمیدیا روهشمهلک د : ال وص بیاوا

 1 نول وارادمأت لکا ا لتخن تاقا یارحو همخوس نالو ها داسو

 2 بول وآیسا رمال ارما نلاوطان ار ولرم هک دتکه سرغس دا ۵ لود 3 ۱ داع عد

 هلا( تا ورس چ د ی دیار اس اکر کش )بو دیار وھط یر اتم د لمحل ؟نجشابلر ۳

 فا او بودیا تا ن ور لعاق لب ا لوا تشحو لنرانس

 تابامحو لاوما ككل [ملوا هلم او یغ زاقویسار هو همعرب بودیا مج نابسو

 نوجا اج یو دنک ل صا بولواز رتحم نداشاب ورسخ ها فرصت يا و و و دنکن ,القاو
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 ۱ ۱۳ ۳ لالتخا ماعلاوحا
 ا ا نارام ساب لایدلوا یلوئسم هب هبنعقو ردد بلقتم

 هفارطا لوا بو دی تو ھت اپ ةسیاراو میشو دو لدقره بوم اور ورس هی هنسکرم

 توایرب و ترازو نوا دمصو لافغا و دنکن دنفرط نات سا یں بشع !الشساءاشداک

 نوح هرکصت دق دنلوا مفر” یردق هلن ترازو ر دن ژازوراعقس هکب دالر دیوکالط رز

 ضعب کو دابا دارم بوسا یم ازوا طاس تسد هنس هر رج للدم عقاوكملباقم ىلإ

 شع ب یشابک و اب مان دو هرق هلہساغدا كمر وتک هنر وضح هتس) تسد یابنغا

 عب بورد لس هل رظ مطق نیناح یغاطناق نوتسوق هحوراص زا دنا دقت یرادقم

 بورودلوط هر هتقرف هلادیولرفاواعم یرا دماد مان ناجع یراص نالواراداو+ هو دنک
 ۳ نر هتفرف یتدراروب را كداراضحا ی هر رحلادعا نالوارپ و طم هکیدر دیوک هب یللدم

 بو روتکش شیب ضب ورا و یز وق هرانوب یسیلاما لل دم ندراق دقح بو ر دش ان
 رطوراتساب كز سران الف هرب بو دی بل بوب عی لن راک دتا مزع هفسارجا تفایض مسارم
 كز وتكەزاتو هداب هز كراو ید عش هله ك راکه کم روک وہ روس هللا رب کیلو نوا

 یرام لک لوق عمان ر دم وفا ور یال ار کی تلخ ی لل ں هوای دشا هما ات هاف س مالک, د
 ها هجوراص تودبا سک ننام زادیول بولک« هدا هعاتسا نودیآ تمعج لک شتسا

 هرف ندنفلخ یللدم رک رسا لامتسانوفأط همر قم هنو دو هر رابدکج مار

 هامان یشامکو أر ںوشود فنکوا ترا a ول ل زر وعلمو ر بود ا تکی ر ما ناس

 زا نراواس نت گادوج هرق ة لب رضب دنرب نوسلکد نسنالواد لس هام رونکهب هر زح

 ۰ ییدلوابودبا اصلا نساك اول بم نامع یر( ی دکودهرشط نمک بو دیا ناو
 1 ۱ یاب قولا کا ا دیس اپ روان بوراو ی راد, یو یللدم کد اتراج

 ۳ ریرم



 فیسلا در دلو اب بوروشموآ حاق امید لگد یا درطو در یناتما ن یار درن ناخرو رم
 برو دزاب یلاح عقاو هن ایضاق هلو هوالومو یل دم ورا نوم دیره شب نوا نا
 غب دلوا هلې جووپ لراس مفدبودب ۱ رص ام ف ىل دما سابل ب ولار ۳ و ضرج

 هبضخ ندنعبدلوا ماع لق كن دیو یخ داتساب ساملار پدیا تعا ساو مالعا هب هملع اینم

 ن رک هنلا بو دیا طبض نک الماو عايض یل دم نلاھا نالوالفا رطاو هد لمر دا 3

 مارا یه اس فرصتم هنغا ج ساسینغم هدانا لوا یدلشاب هک ارهق نقلخ یلدم
 اش 7 سالا نوا قلواراضحا هیو رسک هلاتبولو ۱ مفاو یوعد ریس كز اتناو

۳ 
 ۰ ۰[ وب 5

a7 2 ۰  

 روشیراف نوچ هعاجنس مت یلالج رب ب ولکه بضغاش اپ مهار یدردنوکرشسابمو ی دلرویب

وی دلرآ بلص یتسیمدآ بو دبا قم یتسب دلو یدب ولو 1
 شا شاملا هعضو بدازا ج 1۳ 

 هنسیحاونوارف كناسهنغمیدلبا هرصاح بوکچ رکسع مطع هنزواسبن 2مبونلم ژ

 یر هیرقو تراغوا هغب ی راقازراو لاوما بولوا یل وسم ی ادنولو هجوراص انا اب سایلا 1

 موسر یدسفم تادیول هنيا م ر اح كاهتنا بو یلامغب یخدیرهشس یدلوا یلوت سم

 هلوکه کعب اافخ هلو وق نیرالایعو له الو ندضرع بابراو تاداسراب دنا تعارض

رق بواک هییرسکملایه هرطصن د هدف دوراپ دابا طفح ندلذارا ضر وز
 یروحو یدلیارا

 یدلساب هغمر وا مد ندکنرهکناپج بو دیا فعاضم نیرکسعو یدلواهداب ذ ندنکتو)

یاکحكنل روع هج اکو یدردپ| مافتصابودوقوا یس هجر همان هدراهعکو
 یره

دحر بولوط هلا لا لابخ یغامد یدردوق و
 ةماد یسابیدر ونلواارا ړم ندهن اتسآ 

 زوب هد بودیا رایدن کا یںلر دن وک ی دنفا رگ ندهص ا یابطادد رتمیزفا ی

 اصوصخ هلودو بد مطاعاهدهیلع هبتعب وملشغا تاوهعتماو لامرفاهاکآ نا 1"

 یتحیدلاق نزوا یلاح ناک اکی عرفت بو دیا لاسراهرخ اف یاباده ه رک اسو هی ی دتنآ تو
 کد نلهتسخر دینمعم كاسا ساملا بوسا لز ەك نيدنفایج یر را

 بیس هن راک رتیا ارتقاو كف اوہ دردکمر ونک دص یدارم بولا تسر دهید ر دنوک مک
 ن دکن دنلود فرطویدلوایدات*یسالینساو طلست كاسا سایلا نوح ییا نعم و

س هک دنلواریب د نسح هنکرادت هل رطوب یدزمتوط لو هيه غب مرماو 1
 یرمآ یلاناما

 ما ستم ینسدمدآ م ااغا فس + ویک هما یسودنکل دزقوش رابرت لات ۳

 هنبونلوا هنیاعراکتسا ین أیصع هرکی دعا تکرح ندنماغترقم یسو دنکو ی در لوک

ا مأتس هیاساب فسم لعبیدلوارارف راتساب یاضوت نت[ ماتم
 یلوطانا بول رو ی

 ا
 دجا كچ وکه یرکسع قلا هیاتاپروالد سکر ج رکن لا سبکی ر اکہ نام رق ی ونلوا

 اسا دع جرو کعب ی دن ماہق ی دلوا ب ولار دنوکپ فیر ثر مالښاب قوا قام لشاب

عرس نوجا یفداشناب سابلاش اب دجا ثلحوکواتم ابد رو
 بصارکس
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۳۴ ۸ 

 ورخ الاب بو زتسوکرفورکین اعباتماب سابلایدلوا مفاو فوغص لراقت بوملغابنرابال آ

 قتنقرهردقوج یتقر دن درو مرمرشقنمو هداس هک الوطس سا جافصورادوگ مب طعو هعونصم ِ

 ۱ . ندرمن الو هدزب بولیک | هکر تسا بورت وا لنرزوا هعلق لوارابج دور غهکرونلوا لق كنف

  eراسا :روالد ساب دجا كح جوک شک درمملفلندی 

 ندور مافترا ریس عالقن اا لاو ما یت داشماب س الا
 بوذا لقن هس هو ھا

 یهام ندرازورتانعوا دگر .
 دارم لغوااتساب یتىمشواغانام زدج واغارفس یل هلقواغا نسحر و شم اکو لغوا نوح

 اسو نابکس وات او هج راصزا دنا كمت ی ولوار هطتسم هل | ناتف هجعت یاتماازو مان اغا

 رفاواعوطز دبلاوحلوا ندنغا طزاقواهرکندقیتاسرودالب ی دتاباغتاد عام ن دنع ابا

eرضح هحوق یسو دنکو ی دود لنا نساغا مان لاح  

 ۱ قلت رد بوراو هربسالا هژد ارکشلر دق كل نوا لمل ایونودیآ مجرکشل همان یل هم

 نایسمرقو بوفل ات هلبرکسع یلایا یو طانا ب وزابنابکس یو اسا دجا كج وکی دلی
 2 یندانمار سابلا بولکهرهشمال هبعل اب بولوا قعاماک ند اقمابزوالد هرکس

 ی ندایقتما نولوا مزنم خد نامز دج لعبیدنوطزو نارفبولپزو یساغارفسء 8
FOS | یسجشو لغوا نوت اهم ام بولو تسکش ین داتماب ساملا تبق  

 اا نوحالراب دنا ناج هنسهعلف مغرب بود اق بوغارب نفلرغآ هل اد ؟رضخ و لغوااتساب

 هل سا راد ىت داشاب دچا اور اب دو نبض بولاورهایرلنون بوح آد اف هعاقخد

 وانت اوراب دناسوق ولکه رز ئس هعلق هعرب بوس ود هګرا ةع بو دلامغب نل رغ ك نشد
 . .ههلق یدرونلوا تیاعر تاذاهم وبس هکا تالماعمو تالسارم لنرازامم هدهرصاحخ

 3 ندنفرطاو بطنالناتمو تعاتمو هدانش لیکن راصد لوا ب واوا ندمو عالق تاهماهمغر

۱ 
 ماخر هدرایدا واش ا شاکی كرامح دووم کار دیا لقنی دب ارس عرما قلورفظ هل حورب

 ع یتا غبلو قوح وراق حز مر ماوس م ف طلاب زرا هس زاق یوم

  وکردراو هب ادرس طع :هرروط نالا یساناقیرا هی ران 1 اوه رغ مدل ورازاورس لنعمز رز

 ۲ لوار یش ہا وش کا ندرمرم یروفاکیسهلج نوجعقمور هفصو ناور با لذا

 وع هن مساارد دو دعم ند راهاڪ حرفت كةقلخزاد
 1 ۷ اراد لولور وشم

 ۱ Ê ماشهاکارایضعب هک ص خش یر اک دید یعاٹس دابر مروکن وک س الا ناب هکردر وک معلن سل

 ۱ ۳ دلي

 یخدرات یاسا تاعقاورار دب | عز هل وب هلوایئلوا ندرابارس نالببایاکاراورس لوا بولیزود
 تلخ تالو لواورارولوب لاحم هقب دصناعوتینانابور لوا ناکدر وک یزاش فاكم ەلى وا دنا

 ` تیوعص مغر علق هاب هزاز وع لق عین هفاسمیراکدنا نیم عاما شرح اوص

 : سایلاندلجا لوا ارداکد عومسم یغو دنلوا ق ةونعوار قبو اوا جراح ن دقبر ہن لاتناتمو
 اك ی دیش قا نارد هالغا ناصع و ںی ادامعا هن وعص كن هعاقلوااساب
 1 هنر ناب داوا نک خپ هعلق لو بروز ەز داتساروالدواشساب

 ۱ ِ 1 نو هک وفه و سارکهزات انآمحاراپ للشاب هنس هلماعم تای المو تادا عم نو پا و لص



 ۰۳ ۱ ناما بو دیا توعد هنعاطا بور دنوک هل ار کوب لند هرشط مش وند هل دا بر ط

 نوامه طخ ساب وفع ناما اوا كب ناسا نراوب د نس>حو یدراز دار

 . یاتابساملا ها هلبح رازه بور و ج ازتما هشت اوبآ هليا لیلا فیاطلو راب دتر
 اسا ںجا اراد دخل رهن لاا زا هرات ابزا یم انج وآراپ دراقح ندملق پوران

 ی ازا تبانعو وفعبوراو لب هلی او دنکهه اٹ دایر وضح هکی دیش |دوع هلل وتس

 اسا رروالد نع وامام تعامل وا قاب هسروهطوات افنلا لک لانقح نو روت که شوج

 E ا درج تاج وکه خا ضتقم نو امه نام رف ن دیاد ورو بود مکه تلا

 پبوزتسۈكوي خوب هکییایرخآ قاس ۱۰ ۴ ۱ هنسیدلبامزع هبهزآ سو

 نامورهتسالاو دنمزاباو دممرداو یرسکیلایوهمغرب ویغاطزافو یسارقواسینعم كلام
 هحوراصتونلوا صال سای دی اااتہل وتد تخ کلن اشا سایل کیلاوحلواو)هجوفو

 نامرفهداتنالواراب دلوادمان هلم ابد رطو لم تق نعسارق زن 1 مانقز رمو ق :داوط نابکسو

 هن ر و مظتم دخربدوخ اب بصنمرب برت وا لن داولودکا اب دجا سکر لورعمندنتلرآ
 ب وديا كنح اٿس 1 شابلا هلا چا ثكحوک لنتلارهتسالآ هک نامز لوا یدیآبقرتم

 كوب كولىرابرارف كىر سعاٹساب | ا لا یدمشج ارا ارد ة هبذمغر بو شالا

 f لابرود بوراقبح مدآ ۳ داولویاشما س کر حوار لحاف هش اوح لوا

 ىر واتا نوغزوبناقح هنسا دور اف و رهتسا الا بور رقاب هلا

Easهزعابازیزاکٹس یخ دا شاب دجا سکر ج یدرروربخ بروک ندنشساب  

 برض بوشنب هوانا ز رک لوا بورد: وکر انکی واتا كالام و كرام جدوي د ردشلک
 ...ناماالبیتداتماب دجا ید زار وتک هن ر وضح اسان هشداول ول بو دیا راتفرک هللا تسد

 یدردیاقاجرح ب و دیا یسقن هلبا راتکب لوا ینساسیساو تآ بوسک ن ی راسا
 دجایدر ورخ بوروک ندهزانمنابهدیدیدر ولپ ندنه«لواراوسریاهنت هښ نوکرم
 یبراکداک هختوط شو دنک ید راب هت اربقزیراوس لوایدر ,دنوکرام دا هن نحنا ك نآ ام"

 یب كسیا لیکت آرم یش م نوک ع ںاکقرا كنس ردن وکم جوا بو دیاپاطحەت بوک
 .یدلب آبان یاو ظا نیم بوروا ری مم بوث ود هند و كنا بو دامرو هنلا

 دج نکا ولت وقو چ دیواذآ بودی کوس یالک ابو شتاب را
 لر یک د كوس وا ارادت رکس لاف یان لب وسد هس دراو راب دشوقبو دادا

 .یدلوادی دان بوذیا صالخ نناج هلو ق تآ ك رکی درم ل وار ارد نوک هلم یترامغ
 همان تعارضنراتساب ودیا لتق یس ابق تا دن ولر دق ساتان دجا | دعام نیر او سوپ
 لر هیوکب وتوقنانعب نانع هلباشاب سایلا ین داتا قجا ڭجۈكى در نوک لو درد هللا

 طاش بسکخد یرلت اترضح هاتسدایراپ لب |لوژننآدکسا بولوب لوصو هیهتطاسلاراد

 ٠ دجا للغ لوایدیاراشبنا رشت هنسهیغاز ور واتس !هدایرد بل نوٍطاسیناو
 هنود امنھر یدشح ید ینکناراب MII مهر وضحاعم سلیلواشاب 1

 هل زاقدوط بورت واق لا هفسوشزاف تخ نو اج تخت بودبا سو نیمز بو لوا لاد

/ 



oP تفلاخ نوجن مدر نفل ا ماساکس رفاک هربودپا باطخ هسایلاهاک الد هاثسداپ " 
 "بولکهزوس ها كنلر نع لک دید كد ادابقناومابت اهم سوم یک

 یر کتیرلترصح ادا ی رخ

 ۱ ۲ بور وا یب ر(تاسیتفم نالوا ی ۽ لف تع كا داںجا توپ بلغ هو کلم ا س لوعلم ۳

 ۱ 1 باتع باطخ یندادآهزکص ندا هزرا یراثرضح هاشم داب ید | راشی اوکتس هاش دام 1 ۱

 1 ۱  نداناعراما 2 زعمذ#م رح ملنا تافیلکت هپاناعزنهح رک اهم ارس اطخ یر راب رر دوحو 2

 كرلوا هتسخ تګ هر لټعا اطا هم رما ك ږیا ی هتسخ لکمنا تراسخو ترا

 بودرکسرابجم اة سوب ی دلو تلم یهاشسداب مشخ شنا بد بشر اکوش تا سکه
 ۲ نشاببویلزاغو هل قاي نرل هللا يوا فاش اب سالا ناتسب رب بقلم هلببقل جزولط
 ناظاس نکلیدیا د(عتمهنتعافشساشماب ساملا تا رجا تاجوکی دلی ناطاغهب | دمم

N0 | رمو تک اس هلغمال وا نکم كلب وس فرح رندن سنام  
 نانحر لورم بن لا اگ یدر دیا لهاشم ییارجام بویمز و نم .قو بدل هرفرص

 3 ونک میم سار یدرروط لفوخ ماقم بود م دنغص هنیج الا محرا

 كرل ات تاقىلكت هيا اعر نوح یدلک كرابعباکس بت »گلاس رف کار ر

 لا ا6ع لتانم لت ما ارکب ولکهزوسأتاب و ۷

 / بولکه لا صحشوبو یدززالوآ مچ همای مورک ا م دبا لب هرکسعو لول هسا مدلهبره
 . تامازحاو تامیمیند عودلا نداعایر لو ادکوب لاح ید زا اوب نس ارج هنو هدریزومض-

 مشا قاقناء هرکشل خال دکبولوا نوب دم شورغ كب شهلا بومج "اب افکهرکشل

 _ ر دکمراکخولتکوشس نامرف اب نسر داره كاسر دی اوفعڭ سر دبا لتقر دمت دۆ دالا

  تاجو ۳ رادقمرب ل یراث رح هاش داب یں پا مالک ابوس د

 ٠ط رفوزاتم هلا مارک او تعلخ هرکصندک رتل ناطخ هنوک تیمور غیاب ایاعر

 ۱ - یو ندارزوهغب یتلاب|یلوطاناو ی دلیازار فر س ندننارفا هلن ان عو تافتلا
 ۱  قسو نوریونتلادا فب رش ماس لنس هلاقم تملخو ةا شا رجا ٹا جوک یکم رو

 | یلیکی :راکنراوشمط هیاغا ناماسداویایاح يسارضتكاش اورسخ ی دلیالورعمیناشم 1

 9 سکرح بور, و نئلال ساو بس هباشماب روالدو ی دلروک هنلب مور بیای و
 ینابلایدلوارقتسم لنت اب ایا بلحاتساب د یاغوب راب كتبا هبحوت نیل انا نامرق رق هذن

 . هللا . کک اغا نسح یلغوا نواح یھ ی ن راک هل .ندنعاسا

 هتعافتماعفس شب نوب بو دی| سبح هل انارف جات رب ینلغوا ید کالاویدل ن زارفایم

 . : یلغوا یب یالاولغوا ن واخ عام بودی قالطاو 3 رد هغسکر ەپ ۳/1 : نادر ردصت

 .. هیاماب دجترایط تالبدبت و هزاتسآمیاتوراب دلوب نا رنج بولقوب هلج هکر یراراسو

 دا ريناد اد رتفدوىدلوارومامهلنإ قلو ی راجت بل را ب ویلی وییل ایا یل وطنا
 1 ف هرج و ضراوء و ت اعطاقم لج نل اس وبول واراد رتفد یدنفا نیسح ہرکبص

 | تود ناو د نوک ی کیا هد هتفه هد هېفوصاشسا , نیس حرزو ی دنیا تخورف هی نیشیبرر



 لنا ورا مار ندارزو هدرخالا مر هلکعنا تافو بوشپربا لجا نکراق وب یراچ بابا

 هللا هغر دق ناب قرف اشسا روم دتکهکمروکینمدخ لوا ب ولوا یسکیراکب

 یساب امر الغا ن ولر وات وال لا یزواو ینارارود لاوس بوق ی د 1

 رابضحانولرزدنوک ٌابیوبقندنل ودرد اکا ضرع و درد نزوا تر اکسل اا

 یار کی وتو بن : هدون و یرلک دا بلطاد اعر هرکصت دقدنلوا قح قاق

 هتخوس یل لک یر بونلوا سبح هد هلق دب و لورعمی دنقانیسحرادزتفد لالالا عسر 1

 نالسرا هلبکوکرویساغا لع سکرج ن دنر ابزوز هایسیدلرو هلن ترازو هب اتما رب
 امدقملئاقو شا ىس رم یسال ۳ رکد راندق رش لاوحا یدنلوابلصتنلباقم هن اخ

 هل صوم ر غص لاسو وی دلوا هجوتمهرکبراند نالوا ینصم بو دیا لق شم اورسد ۱ 1

 لسکتو انہ نیعضوم نالقر وصق كنسهعاق لصوم هطماغا یسوومیشاب نایکسبوراو 1

 یدالشق هدرکهر ابد ب ونود هرکص ندکدر دشلر ین امہ مو یرابوط بو دیا
 كا ارالقتسم ندهملع هراتساب ورد زا اب شال رکسعرس هی و دنکا ا افا

۳ 

 ۱ كر u) رابد وریکهدرابم لوا ینا قلر !رتشازوص ثلمر :و ماطن هنزومآ كفرط لوا دعاک ,

 ةو یلیکبرلکب ناو هیاغآ یسوم یش اب نامکسر بزم ی دتا كز د بوقیج 4 .هرشط 4

 یدیولزد یئ ی دنفا نیسحراد زتفد هانملاع هاشسدان اسان ینطصمراد زتفدلتق یدنلوا

 3 روت رم هراکد تتار اد زتفد هنا ترازو «ییاشاب ینطصمموقرم هک بودپا سبحهدیآق

 رات رضخ هان طی داناصوصخم هلفا وا یحاص قلخ وسو بربشم

 ۳ ارو تر و بو ا ایام :la نسح هللا دابع بونلارغوب د ېس هتخورفا

 یرلوا مولعم هب یه اشدابب این الد یطعدو غ اکرحهلوقمویدلر زواجم ندند لح ۲ ۱

 تو ردزوگ عانا وا یخ اب توپ نک د 6نا ۲

 رکی سەھک نکبا ن ز وا كز هجا یذمام بور ونک نو ایهیارسوینهایهوقرمرادرتفو
 حاصل | لع واقلا هنک و | نو رف صاخن ودیا لق یب یللکمت موقرمیدپاهمشکی و

 قولع بن رل وا ناو قد درگ وهآرب 1 رادزتفدهیر واهر شاخ ذب ام ناوی دلما " ٤

 ران ,دض> هاسدار لافساس | فیرتس ل اضمراتساب دج اب رصم تلاد :ا همحوت ىدا هنس ۲

 هرم هل تراز و اتاپ جا ن دقلروخارهم ك ویب بو دیا لز ع ندربصم ات لیلا
 مرکلا ل اوٹ ہامو یدلوا رم کر واری ماغا نیسح یسا دکر ابجومق هنر كناراپ دتبا ںی "

 بسح بونلوا دخا یس مان لغوااغادو ندنس هل تق اغ اسا طو ا مور

 هر دل امقا بک وک ك اغا وک ا هداتاوی دز اردو
 ب وتل رص اهب ر اقکفکر گتسع طب ر و طض هل مط اب و راش ل رومآیولواهدالعا جوا 1

 تس اس رماه دهنطلسل | راد یدپانار ذک تمعن از و نازان هلا هاتسداد نا

 داسفله وار وزالنسار |یرصکبی ر ودیا تباصیشحا وف نربک هل ۱ بو بنر ا 1

 بودیا فلت سفن قوح لد هغن الو اهر زوا یگزهلمساوعدماذعا یخ دیراتلاهقمان

 بول تدلل ەس توعدهترومضح یهو ما نارادغهبرمریدنآهیانزج

  م1



 هرخال اب بویلوا دیقم یرادغر دقوپ نکلی در دیک نر وضح كلاعب بو دیا تیصو ۲ ۰۳۴
 ضفاو ریالبتسار دکرک هیسل وا رکذ مکه تن یدل وا فا هد هاتسداد ره ت یخ دو دنک

 . ثزومطوق دراو بوز دنوکر کس هنر زوا ناتشحر وک رگ هاشسللاسوب ناتسحر وکرب
 _ یلوتشم هلاتسجروکوزو مو رس خرسرکشلیدنکیدلکح هفر ]روس تنا تمواقم

 ملنکرادت لک هنرزوا ناوبو دپا كن رد هد زر بولو د لعب اب شا تع اطا یتاخ بولوا

 .. اسا یضترمویدلر دنوک هیلعرماوا هیرلکب دحرتس لق ںنلوا ضرع هتلود رد ی ودلوا
 نا اوج ضرکسع یاب وج وکلا ناطلپم نر ی درام
 هنطاسلارا دنا دغی ناب هقسوت رب لدقرایدر وط بول وا رطان هنید اجناوبودیآ توعد
 و اداب ر دایجارود كنا در راک ن دنس هلج ۷۸ دهاعم کردید دا 3 و زم هنس

 ا د ند ایام تنطلسلا باج یراتابزوا تور وم نوا نده
 سمت ندفرطوب ید یس هرفک نآ دغب بولوپ نآدیمرابلغتم هلی بیس یس هنتف رلابروژ
 دقبر ود ناطلس هد ۵ هن ادس ننس کنول مان هقسوتر نو دیآ لرع رنأ,نانلوا

 1 لب وخ وراد هر ندتعاعش بولو ندنصاوخ صخا ك هدو و هلو دار نالوا یس هدهوو

 بوک هنا دغب تن نوک تصو هرقدلوا ك رم هل ودأ ر یدیاو نالا لدن ملا نا هترهس

 ١ ارد هل نالوا هبلاقصكولم مطعا هلکد تہازوہط یابخ بولوا نادغ ناب ا
 قامت اهلبراهاوخاوه لوا هدروما مجاز ۲ ماكنه یدیتصرفز م بوک كعب بو ږیارارو

 وا و دنکب و دیادرطيلهدوبو نانلوا بص ندا ۱ مرزوا یفودنلوارکذ بدی

 ۱ یسلاب هنوطااب دچ هزابا هدانا لوا ی دلرارا رق لذرقم یلنابو قل هد هل وننآدغب هل .ةیرط

 یسهد وب و الف رقءانب هکلم تعامعم نیل وب یراد رس نیو نیم لنه ۋاخ

 "اتسایم د زا ناشنلو بود كب دو بن

 ۹ قاره ندرت و یدیشاد

 لاسونونکیوا هنس سای وقالفا لبس ةع ادو یآہمصع ۹# ع باهذهلفاغث و

 زی ایام ما رح یدپا eT یرگکهیفنطاسلادهدکز ا ۸۵

 ره نیخلوانوعلمداسهلا ةدامرهکنا هنتفربهسهت ىف ى كلوا سو هد د هل ی ںیء ان هنس

 هباپغحورطمورامد نادم "هتشکهللا تسامسو غيت ب ولير و تکه تامه ناوبد هد هجا ید

 لعهسوک و یدنفالح نح هل تم قلا NT ادا ۱

 نودیرفوولپ دنلوا لتقو دخاراب پا ۱ ۳ ارشمارادرسرا دمانیو ره هکر دنفآررش ؟وایسویدنفآ

 تی دنف نو دف کوج بونلوالققیدهقیلخوم هد دم قوسیدنفا

 ندتنطاس فناح هپ اشسا یض رم یس ارمالاربمار 6 ر راد ب وابزانو امم طخ 3

 لفاخ نو یرف یدلر فک هلی یدنفا نو درفهن بول وا هست هنگ اد و نانلواادها

 انا اب دا كح وک نتفر یدلبآلتفهد یکیات د هال تسحاشاب یخ درمل ل لیا لاصیا

 یب تباري ەس یاسا ا از ضعد لد لوان باج ۱

 و
1 



۹ 

۹9 

 هم ثنماشناراروژ بوروسناضحا هباتسأب دجا نتلاباماتس ناشیزماتسا اسلام
 دلو ال عب ہبرنولوا هجوتم ماش داش اب دجاراپ لا ارشرامس کاکا ندنفح كلا

 ندرابر زور کر هبرقمنقدال بوشب دیس دن و

 ناک یماع مانرمع لغواو دج |ىنامو ىبى هجا ی واشرف هیر دقو لنقیشیورد قلاب

 لیصحمی هہضام لاوما نالوا نتمذو شح بور, دنا ندنعاظ شیخ اس

 هردو ید مور هتد لرو یدلا لتق نورک4ب هود هل “راحت . نبل هرکدصن کتا ۱

 هدوجو هم E یور دزگهنو دزد نیا هلی دلرآلتق یو زنم ن دیا ادرس
 ۱ ی دلوا لوعش نکا دن لغوا نعم یو ذی طض نتلیماسبوراواتمایدجا ندنآیدروتک ۱

 هکمآ دات یولوا رقم هطساو هیت نتف له جت موررش له ارت درس ل مور "یلوتقم

 یادم لار | مشو لاو ل ذب ب ويلو e رذظ ید اک ەزاب روز یدیا کوی ی ۱

 رود تاشن هد هرفمانکسکد:رقرهشکسالذلصا یسودنکرا دبا نوتفم "

 نا ید !تمرافم ندا لعر دزد راد زتفد هکیداواراکتم دخ هبیدتفارمص

 مو راک دم ER ریس رال هدف ووا ی ننفا رمعهدازشاق هرقاذل ولا باج -

 ةراو اک دار شف هرم هک عاب !مجو لواطت هتیمر هد !بول وا منم ( ید دم ,

 تبع امام یا تعلو لام لذا تقن و ناوم كن ول نو امآ ناز باتھ
 ٠ ااا اور كر ایک ی دار داقوت بولوا ب زد هپو دنک ی ولق كنا غطوداغرا شد ردیا
 لوا ریهاشمۇثما هنلع لوم هلنشلذرا ê رکود لب ز زوداقس اور نک تواوا ندراابروژ

 قم ےل تو ی در بن لر ونک یررغ ندنسو دراغاط نس هرمز هی هلا يولوا

 فوذپا هغلارم تماعنا و ماعطاوقافت | تك ید لو بودیم 5 4ب .ودنکهایس هلج

 ناسحالاذسخناتسالا ودیر س هبوددکنب راءلق هلک | مارکاو عضو رهلوقلوا

 هقشلا قراب دیوار ناش رو طه ووو ةو أز ب :ولوا لشدومعامومع ما اوعوم وهج ساو -

 لبخ هدرابد لوا بو ہل وا ی یساضرهنغو دنلوآ ید ظهدرفر,نداباعرهتدلواهدهیوق

 ییا مرزوآ تاعارمیدانع قوقح هلکع | هلاو > هع رٹ یر وما هل بو دیا گلو لس نمسح

 ایا ورسخ هدرکبراید لشو غدادغب ند لج یدیاژتپ یس هیابنالواهدرلراتدیرتغامآ

 ثیالو لوا بو راو ی دبش لرو ییلهدوبوهلز ر وک دم لکرتنا ميزو" تمدخ هب یعام سس
 هداا لوا بو دیا لهان بلکه پ هب وق لبا نورات لام بو دیا ناسک هلک اخ یتسایاعو
 شا ولومطسق یلاطرمات یزا جرو |ندنعاب [نودروتکهنغانا نمد نان

 نان شتنهساحم 'ںوکی د رنو یف اع لوا یدر دیوک طض تم دخ ید روک _

 ناو ناتسا کیدا لغ لوا بور وتکن اوارف لام بو دیا نالا یب | اع: بورا وهل اراک "

 براکهپ هینوق هب نامز دعب یدراو هب هن اتسآ لعب دمور بو دار وپط یسهعقو ظفاح
 قایق ىس هلوقم نحوافسء ىلا یاد ی دز دیا تاعام وراح هد مدلواوئام هغاشسداب مع

 یک لش دنرفیدیراشلوا مچی ابو دیا نم ام ی اج یری زم از وز نالاق غاص ندنلسق
 لعبیدیراشع ابا هو دنکرابروز یلاثمددروکو یلص می لزانو دچا موره ل درو کرار پئم
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 ماس لوا نوک حاف ر ندزلک ةشعر هی دنبکب وار و شرم ندنژوب حرط هبودنک ۳
 قعابقهب هبنوق دمو راک ناک هندو دح نامرقتباالواساب فست یلدندیاهجوب هنتلبا
 ف ږی دام وق د هلو از انصار ادنول داب مر اتو سکه کی در دنوکربخ هباشم اب بو دیا نیرکف

 . پوراو بوقبج ند هبئوف لدا ینه شعره خد سی دنکب یدک بوبسارغوا هباینوقچ داش

 ۳( یمشم هلکعد لغوا راطس :هکتلع یلینس مند هملع تنطاس ف ور ط لکدلارا رار ةاراتہع

EEL,دح ینبولوارهاط یتعاصش حأتح هفصو لنکنح ضفاور انس هیصق ن  

 لعپوایرد ر وکر ما اکایدیاراددرمبفو روم لبا تدالحبو رز« ندجاقشابلرق

 ينس پىدلرويب هم هممت هل د نس هملیا فر طرو لتا لذار زا نالو لند مورلاع یا ۱

 همانس یتداتساب دجا ك حو کر میدلکس رقهب اتعب ول ته رکسمع تا اخد

  aیک شودوص اتسابفسو بولو |یشحوتم دمو رلکدادارم رغ نکردیک ۱

 ہتلودرد ودر یناتساب دجا سیا یتمواص لس اتساب ںہجا درهلوتف دبات را زاس هيما رغوآ ما

 اا راول وامه دارم ی لازا ل 1# ا
 شا یشعآمالعا ویدردب | تافک هنلوصح كر ما ولو یارو لیمعب لب :لعلیئستمرهاظ

 , وبخ ندنکودلک سرو و كس ىلع یدنلوا نیمعل د لرد ؛ یلعر و ر مغص وصخول هملعءان

 ۱ دارم منمو دز افوغدنولدابم همارغوآ هاا نو ردوکتژداک ارج مور نغلو ۱

 ۱ قتل جرءالصم نوسمكح لا ازجشا دنر واس ا بور دنوک ی سام د آ کیااکا كلی لع یدلیآ

 ید د نوسلآ طبض هدرا ودنک نامه مر دیا طبضنب ی ادن ولو مر وب لک هب یس مهلا

 كب لع ی دلوا لنمدترترکسعبودیا لتقیرامدآ ییا لوا نولوا اار ندرتخو مور

 عوقو فیقیرف لیاقت یدل موجه هشرزو باتلیعو بانر نیرکشع بواکهبضغ یخد
 هم هنامالا زاد باع ب وص د مور بولوا فاز هر مک سوفت ندنیفرط بولو

 ةیوردلبنالو" یلاهآوغیدل اوا هات داد نام ر3 هنقح بودی و ر صاع ك لعیدنا نصحم

 هدایزیس هقباضم كنا اور مود قواد تم هرصاحخ بولوار ا6 |یخدتیالو < لاما

 ماطلا ارهالا بمس> لب لعراب لقحه رشت هوبلید ناما لوس سه : فعصض لغ وأ

 8 لتق نم یدردنوکه هن أتسا وک اا ا ا ناما هر

 لائم تالا دکیدلرو هک لع ندنلواح ںچ مور لابا شعر« هنا دصم هہلس ےلو

 یتعاسبوییا لافغا یورع اباب ندبا بلغت هبحاص راصخ هرق بوابردنوک ما هنلغوا
 یبصنممخسساشاب فسد یلد یلوتقم ید ردیوک هتلود رد ینثساب بوملبالدق هللا

 اشمایورسخلد ر فس هزابدکاشا فسوپیلد لو زعم نما بولی رو هاب دا ك جوک 7

 تم اتمه نع اعش ردأمو نسحاچ > رک | هملاراشمیدلکهبهزانسا ی ږیا س اغا غار

 دودعمنزلنو هلاکت یدمشع N یا نامز نامرهق نارفآ

 نویامهمیطروفنم یخدندنفب دلوا ینارحاتساب وره بويل وا تبا مهنا اکسبولوا

 نامها کا سم ملر وکم دااقللا بوبح هجولا لج هل والن ارل اقسابب یدیاسآوا
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 لبث ل الغیبا تبعس "هل بو دیا توعد ینا طعاریز و یدیاهعج مویوکنوکیب دی
 برورهخ هوان ر ضح هاش داپ یش ءا تعاس یر کس بور دوکو عا نەک | پاطەاشىداب

 لوا ناما الب بو دیا نامرفیلتق تعاسلوا هاسداب للرد یداکر کل و قاشا فس و

 تیکبرداه هجولالیج هح رک الر وغار لنهاکشیپ هناخ هبح نتمم بو ږیا لنق تعاص
 هنس اخ ۴ هرمب ی حأت ا قسافوللوخو, 1ط نکلی دغو ی ر طن لتعاصف اچوی د

 دوزرمثس راددشا لقنرلتر و وکه نم رح همف وصال نیمی دلوا مفاو تازا هلکچا لتق

 زونهیئحارح تفت ز ندا تاصا هني دعای هلنکنح ناخ تبسحیرول هد ردا

 لغوا دم فرار 0 د لمسخلو | نابام دم قتلا وحال صفت هللا همحر شم راتسا

 یضعبو هداعرضاتات ر دی بولو یل وتس هم ردقل مهل یقل ماما هکبدیز ر مساتفب رس 1

 هبا لبا کلیکی رب ناسا نب دیا نالوا ی اوهشح بولات بواوار ومع هد لسز ماورا

 : هنآ ی یشاب وصدج هما زار كنف كس کیا بودیلاش هعلق ربهدان رد لحاسنوراو

 بواک نپسح مامایسادنرف كماما هل ركشا ب رع بورو وا لترپ سام یدنک بوب وق

 ماورا ب وا اقزح اعاتساب ن ںی ہرخ الاب بولوا یدامنهرصاحو لاتةءبرح بودا وو

 بوکج لا ندکنج هلارانا هلیسا ومد تیب رع تو رم یر کشا برع لق دلوا ہا وخ ناما

 راپدلکچ ورکو د لایق هنیک اسمو ه زګ هل | بمس هز نکراشغاب تنج هزب نینم و! ارام اماما
 لرعر ین هی رس ینب رش کم لق دراو هی لج یخ دلوا بوار ر دیوک اسا دجا ندفرطوت
 كالم هل س هل سواشا مارب یسلکد راک رصم ی دو دنکب و دیا ب صن ی دچا ی رسو

 نکن لاراهاتسان و AS مطعارز وقتلوا رص م یلاواشان ں ج بول وا قوعم یمهم نت لقدلوا

 هرصمهلنارکشل كسب حوا لس ءو تایهابس هراتس دلو ممج و یقلاغا گلولیهباغا سیردا

 هل | یدجحا فیرشس لنراقدراو هب لج ن دسیوس هلاتسایوصناق یسکب راکب نی بور دنوک
 ین ینا اپ نداق دراو ها ندنا یدتیهداعا بینی فیرشو ی دل | :قوصناف بروتک
 اغا و :ب و دبا تافوی دم اغا قارب یر اص هک اغازج هداش الوایدمش# | لتف

 هژدا ناب رعر شل ندنف رطمامار گم یدلوا هجو تماس زاتساب ونا ندنآبومل وا بصمت

 هب هرصاخو كنج ب وشو ده رزوآ دس زی دیا ندب للرد كماماكدوسا رمان لمتسو بما

 وصناق یدلیا عفو هنفرطماما بوقلات لکد عا نوصو ثیوصناقي دیا لوغشم

 یرظشل برع لع لوا ید زتس وکلافتتسا هلاتق امسا هی ت واوا لصاو كی زاشاب

 برع یدیشعما طبض ید یزعت وصناق یدلک یربخ یی دنیا تیعج ماما هل
 شیاغا لعو ییاغآ سنزدا بو ییا رادرس ینسیسا کلا رکشل بودی ش وکشیعچ

 مقاو نیرکسعلباقت للغ رور ندانج یداو بولکیدر دنوکب و سوق هل لا رکشل
 انس هرسامدوسا لنس لنس هنجم بوکح فص دج ماما هللا بر ءر دق كز و یدلوا

 تاج | یک فسو ید ن دفرطوب بوروط لملف و دنکو نیس حو نسخ یثادرقودنک -

 رهاطبوس نواب دنا كنج کعب وروط لږلق د نک ووټ ښاغ| لعو باغ سدا لنراسبو

 اس لب راه انک فا طم ی رومن نم اوا بودیارارفادخک فسوب
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 یناس" اد شم اراو دا سقف لن غامد خابا ںضکپ تسول ورمی دلوا تغمس اوضاع بوک 9۴۹

ETTتداعرولام نر[!  

 نق دیوطاتساب وصتاق یراق دلوا یهتنسهب هننف بو كی اواغ لو نکا عو هد م لا 1

 هَ راک هاکد لک" همسر وار تاتو هکر د) رهک هی وخ مانافا فو یس الد

 نشارك لاغا سو یشاب یل د کد لک ادنکتف سو لفاغ نوکر هقمقل | قهلیاتیافک
 یراراداوه یدرونکهیاتسانیدسک نتساب بود, !لتقبوروا ر >ر هنسکوکب وراشد

 لئاقكانادنکف سوپ هتبلاراپدئابق هنسهحلق دییز ی اشا بودیاولغ راتاوا نالوا
 نکمیرادنم هل ج ورراپ دتا قییضتوید ل هبل ناب ړو هز یدنفادجا باک یب وشاب یاد
 هلدسفاوا یودیقر اصهغاسا ندوراپ بوہلغا:یممفتت یا لوارا دغوصنات بوملوا
 بوملوا یفار ماورا ناک ند هناتسآ هش رللتف هس بودیایسح خد رانا یدلپا ماست

  هداننالوایدل و نوکسیر هنتف بول !ششح هفل اهم نداس ا بور دنا قالطا

 م اندوخروکهشرب یدلپاطمضاتسا وجضت اف یتاوارف لامبولوا موخرمییداغا سرذ]
 يزعم قنارز بولا ىساغاقازت ىز مرق ی دیا عی ت تباغفک لوحادرم
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 یتدرلبرع یدلردنوک هن ژرزوا هلاهدام ورا وترا د قمر هط زا | عانتما دمو لام

 ۱ ۱3۳ نوت نور گور ریو ا

 . قا ندماوراب BEd الا یدلوا ثا ةع ب واک ورة رار ذ قر ةنراگآ ر انا
 کاب دابا ماست واعمل امی وہتسا مازاد رع تاخد ی دلوا لاله ناو خرب ف ت ۳

 رودسر یو دز بوا ید نسا كا اوهر ذو نف ك ك مک ن زد لوا ندرت ۱

 بواکهفرصت یساحاو ووزورغتو دسزوی درار دبا ل ام ۳ بود الو اناقانآیلداہق هق نالوا

 ۲ یدلدا تلا« هباعنصاش اب وصتاغ اما دلوا ان و خب قو 9بوزع تاعترل ۳ ایر

  رکسع ند هلاتسا هز ید رموز ید ازار ذی هرصاخ ی رای مو ر ی واک ب رعرکسع اناج و
 برف» و ط لغت فرع ب ور و تراش لمطبفدب | تعاتسا نیاقدل وخد 9

 سلنا لم هام او تزو سد اا لو دوش ی ۶ نکا کما ورازاد لاک اخس جواها

 هنب رانا یخ داتا وصذات ی داپ تاقو یر تک اب ود ارغواهی هک تام لنا تم انو
 كراو یدلوا ما ةن خوا هرخخالاب ها ثالث روکز ی ولوارجاع ندکمرو نحو

 ردق و هف واع ندنب هزس خد ك دا بلط یالمهامس نزوا ییدنلوا دعوت وبن اتتا

 هلباراموررفت ز وزوقط ن الق قاب ی دل ات کر نیارا دم هلل وق نیو دنکب وری و باوجخوید
 ںواک4 رااح وږ موخر هزاع ند هرق بو اتد و وع همورتناح للنت (ضآ دور هک

 یراقدارغوا بودپلدیما مطق ندوارآنعو وای دبا جارت یلاوما ن الو تائ دى کرک کا

 ۱ ةکمر نار وراه می ءادا هک راد نشا هح و ) 4 کم لندن فدیا ف ا ونار خیر

 مج برعردقثكيبزوتوا بولوا معوتم ندشسابوا هو رک لوا تیز نیست نالوا یر
 ندالحب وقمح 0 رشطندفگمنوخکا ۳۹ یماقفتمهلا كس : قطصم یکناابو دز

 لترغا بعسودنک بودی هتگمابن اهلک اخ ی راه ام نالوالنرز ؤا لوب هر اوهبهکم
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 دم رسوص ناص>آیرومغلوا وا بوروتوا بو اصب نرکشل

 تراب ڭا هزر دکعا چ ری دارم بورد وکربخ هغر رٹراددز الو ااه

 دوغ ر وکی داوا ترحیم بوسرول + ب فر ر رس نولوا لبحتوادعل ایممورهلبا

 بود رو ندقلزدو دنک هطاراو تاتو د همر زو ارا وب ان ندنمف رط یز هدا

 یدنآرا هرلب : وط ها فب رت الکل نا موجه هبرع كس زو وا یورز وز وقط ب ودیا موجه 4

 ی دلت اخیر كیوط بو دی ا مو هدایزشوراپ هلفاوا لا انیوط یدنباشتآ هر ابوط

 ید فیر یللا هل كرم بو بو ط لغو نا لب وط ید یس هلان تورا ۱

 تر اب بیتا ط یدب وؤ تم ایقبودپاكاله بور دل اف هاوه هلا یماوخ هنر

 جاق هراز و ماورا رادیو N بودنکی رالقء كلاب رع نی وا فول امهنشذآ

 ندماو راكي ینطصملبن :ومطسق RE اب

 بوم ال وطر 4 رس تاب نطصم راب در نیرفاو ندوأب رع بود هلج هلا هورکو

 ندهبد راشهرعک هنمک لذا شبا یرکسعوص ا كبر شەك رعز و جا کید ر قگ

 هسدا رانی در ردیا لتق بوقس ندا هل ارهنو كنلکو س و وطنام» رها راک رنو

 رار

 بولوا لخاد هی همرکم"هکمامو۴ فیس لم هلبارایمور دور وک ب وح اید بد
 یللاتسو شام ا راد دل جاران ˆ یسافوو هعتمایراک لرد مارا لو این نابرع

 هیراحم هللا دی فی رس ۳9 ج نادا دارا امت یرا اسزقر افت توقف دو

 بو دیا شاسآ نا هد اید یدیشا و تاو انعس قرق كس یراالبتساو

تسو اب دلوا یلوتسم هیذمر 4م "هبعکه شرزوا یرادارم
 ۱ هک ین فن رٹس هنر دز تر

 تا و مش ماورا دوځروک هرکصن دنا راپ دا بصز یدیشاکه لد هلرلودنک " 1

S ولس نغح هو وارخ هبو دنکا ند وار اعم ىسەلى اقم تاع انهو بودیا
euی  

 تولواراب اکا نصر واب دلوا كواپ ییا ماورا یدیا صب رح هکینکهزو رم

 هکنک همو رهلبا لس ینطصمماورار دقزومجواراب؛دل وا كلج ليڪ اعم هب هرصز

 لکم وقس وکو د هد O E دافحومم هب هبعکن دنیامقشا وب رار شا تی

 بولو مياسی 1 6 لس اسم یل و ضف شب یعیعب رس ی دنلوآ لزق برع ی رادقمز زو

 لق ںلوا یت وجسم كاتس اب لیلخ یسلاورصم ندرابرع ندمک هنقر طرصم هل له ۱

O ردسي دنفا کآ اس ا ودصتاق هک كر د مسا هحوڈ ندرصمیارمآ
 Ee مای 

 ن وعل كمر ا وی بد کد 2 هقحاو شیت وب

 ا ا
 هرم تیافکهراتب فو

رابل نی دراو هب هکم كس , مساوی داش یئوقرکسع
 كس , جو و اماراب دلواهریشظند هکم

ولتوب رددفت اط شا فازا ی راوی دړوک هلغلوا ناد راکدرم و
 ES هرم هل ا

 فب رس راد دلک امد هبص رعب ودم كدا تعر اسم ید عارف ء ءاش بس

9۴۷ 

 ۱ 1 اف هراز نر ام ور ایر زوکبولوا قرغەنس وحو هبح كد هیات ی 1



0 ۰۵ 

  یرلکبنیرللوق نکردقزومّلا ید كب مهاربا یاخا ربما ماس راب دلوا كح مک هللا ك :

 کا بودیا لوز لنتلا رورمراصح بوشرپ لذ وک ی ییراپتسا هجوت"

 ا

  یراودنکر دقزاب راپدکح تجز ردقوبو ردنوک هرلبسور یکی مهار یاخاربما ماش
 ۱ هژحوریزاب درب واضرب ولد مه ران اج هد راذآ یدرو تلانتساوید لبالاس راهنلودرد

 هينا هح( [LL ريم |هاتس كب داف رزوآ قمراقبح هماش هلتمالسیراذوب ب رونلواهت ام

 ۲1 ىدا هیت همور هل یماتس بکر بو نمک تعاخ هکد ینطصم نالوا یسئر گاراذوب بو دپا

 .. ندفیس ی یو هدایز ندزوب یر هلذام سی یو دلو, دراین بودیک هیهکم ی نکو
  یدیز فیس بوسا ۾ هرذاکسا مان عیب بوک ندارد ین ید ك فس و یدروگ

 ۲ نایت ندنابرع بواکی دز فیر بوروحوآ مذآ هکعا اکا نذعیضق

 | هدا یذ هام یدلیا رارق لتفارتس م اقم ب واکو یدمک یتعاخ بدا اشا

 ۳ مش تءاجرپ ر ندهملغتم لکداک هیذمط اف "یداو ناوضر جانلرب رم مو یوا

 1 ناوضر بودی بلط قلا هل هی ارجو قم زا هنس هطفاحمهکم پولکوشراق طا

 هردصر سد ۳ او هضءسلاد ودا ںم تویلر و اضر رار دتا مارا

 1 ۷ ةوف كرصم رکسع ناک هلا مدا زو ترود زوبحوا بود رارقولوق 7 هندناح

 ۳ ۱ ٠ ناصح مان یر" هاسانعلایداو ب و ردلاق یعاس 1 ندهکم ےک ں تا كاردا نیرزتکو

 | یتطصمنالوا هحوتم همور بولپر آ ندرالنا راز زکدرابمور ندا مک هک هلو صنات یدربک

 فس یرغوط هلو ناسا عب ی دراقح همانس هتمالس بوروتک اعم هلا صا

 ۱ لو یدلوا هنآو رەب رر طب وقمح ندرابصح مات هبر ` ودلوا ندم ل وادور روک

 __ یدنکبونلوالتق یژتک | كنچ ابتا بو دیا كنج بولکود برع هنب راکوا نکو دیک
 رايد روتوکیهکم هلبراعاب" | نانلواچخا یدوج روک یدلوا راتفرک هما یسیمدآجاقرپ

 هب العم بولبر یراقابا یرللالعب بوزلواربمشن كنرزواهود دوروك لتفیاسا

 ۰ 0 ر ینطصم یک یب لح یردارب, و یان یږررس لثروضح یسمشاف هکمو یدلغارب

 ۱ تنجم رقطو, راپدنلوا لتق اص اصق نیسکیا بونلوآ تخو لڪ وب هردرباناه

 ند 7 ی كلسن رصم یکسع کرد هد هکل لف ی ںنلوآ ییز 1۳ "رص لعد کم رهذس هلنرو س

 هنسهعاق هر یغو دلوا نص گادوتر وک بوقلا ندهکم ینوک یوا ثمر اص

 ۱ یتش رفنشب یدزلوا لتفمدآ زواص ندزب ندیراجا یدلوا كنج میطع ع گدهرط

 رارف ادص پو وابزوب یسهلجج هرخالا ایراد لا حو رج ى و موج ةنرزواکاکد ناوضر

 شب نالوا وس هدذعأق " 9 ] یدنلوا نالاتو امغر » یرارداح نراك دتا

 ګد هزوک جوا رایدلا یروبق بنونلوام القا ندور ران دیار ونالوص هلا سزنم ندو

 نوا م ب ن هد نس همکوآ هعلقلعد ی دلوا كاله ندقلرسوص یتش ر دق دقزویکیا

 بوروک ا یدریو تعلخ نالنا قلب ب مساق اد ی ادب لک

 لرد هنیردارو یاددیس بوی نابت سا بواکر پدر دوکیب لعدروک ن درا ګا
 يدم دنا صالخیزس بوراویدیادروک شالقرور+ی دلرب و ناما هلیطرشمثالرر و
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 ِپ

 تست جد -_

 دو روکو یان دبض رویم اعد یدمک تعاخ یدنک بورونکه کن مات یس يلج -

 بواپ و نزوا یغو دنلوارکد یرازج و رای دلک هپ هکم بونل ؤا سدحامق سارا ر غو یر دارو
 :U راک نما م رع بورك هل واب lie نالوا ها رمه با جا ارعما ماش یدنکن دن

 یدلرلشم ادم اس یر بوی لخت هدانز یداوب نادر ءس لواادش “ےک

 یاوستسود هک نرپسم جا بوغا رب روکا ۹۹ راحاغا نالیغم نابن ر باغ شو

 رلود نکب وفت هدول هدول * هم رزوا لو یولتخرد لوا نو روا نرازغا و ببار رفحراھاعو د

 قارحا یرلجاغا لوا بورعق ینرع نرک هلا بوو دلوطیراومق ل واوا هلن رای دریک ه بوس وپ
 لابجو پا عتس بوراو رایلنم یرا دقمزوپ و اب دک هلغلوا هداشکرا همقع بویلبارانل اب
 كرا لنع : لوارلبدرواهغوزاف تودلدخآ بورذ ىستە ودیا سکی رادر عا لتسارا

 جاحلصوصخ و رای لب | رورمو رومع الاس جاس بولوا مدد تارودح لوا هبایعس ر ۲
 لوصوهف رثسمانس یداباوحم یت > اہق یرلک دشا اناس ا یرلکدا هزیاسم 1

 هلودناتسا یرللوف ی: بو دمک هنس هلص هب لومطسف كب ینطمصم یرلشساب كتراق دلو

 بویمرو ی دیا مطار زو اثسا د دوانرا ن کن درمصم رای دیا بلط نرلکلرهاسی 1
 هسلکل اب هنع بولک ید وصتق لعبراپدلوا دوبانو درد بوم + مور مت شدیم نا

 بولوا كلام سابع م هام مک دالب لوحازا ماو ضعب یدلوا یلوتسم ماما

 نالو EL هدنکور ندللوا كلام هزاربا تک دما یمانهکینص هاس یس ەر

aزاری هانتنطلس نامزازربم سامع یسهددر بولوا لوغشملنسد اي گلی اعطو  

 همه نس هرراح هبوطوم ,یدیادو دعم ن دنر ر تعم ثلمح یار ما هک هز اخ یل وق ماما ان اب

 هيرا رعنا تا ایم ندنرما اویتسا تغلوا تعسنو یلاعت هللابا دایعلاو لنرابهنمردیا

 بوزو ر وق سامعنمدرروتک یابند دلو ڪک ر ار لغم رح ناخیلوق ماما یش هم احرکم
 هات ها هتسالوا گلزار ایدروک نشهماشم ت دشس هسامع هاش هد ترو وامس لق قوا ن |یاوح

 لدو توف سل ۳7: یقه و ره ضیا ۱

MT eی  

 رفن ج وا یرکییناخ یوق ماماو یسابع بوراویدر دنوک ر اثمامل زق یبا دف ضعر بوب ار
 هک درد داوحو تامل نالو مجید هدایت ایسوس هاد الوآ
 د ا جا لاخلبسامهطرو د بولواراینسوو لیول ل صا نع اث داب نالیک

 تام المناشلاماسرود هیاسا ۳ وا لوتقم مطعارزوهدز رکن احرفطملاعبو نا

 RTE e ارت بولوا دغم هلماراتور دشمن
 ن راه اش اس داد . نالیک نانلوارکذ هلق رلوا وینم هىلکلاب هرس هکلوا نارا سابع

 نالبکبوی ن یرهش مانداآ حرف هنالبکرصل-اس بولیقلصاتسموبوکنم

 رار دموفرب ناکا تدحتو سس هکنالیک لها ید بشم وا یلوتسم هلا تملک یخ د هنتکلم

 . یراتابلزق یراققلو یریارالکد یلاعنداغوغو جورخان ایحا رار د الیکهراناشابلرقو

۳9 



  تعاطاتروصراباتیرایفب بویلهپد نو دلو ندران هن شابعهاس یدیاارق ۵9
 ۱ ووهشم هللا اف وا ىشى كنالىك س ابعەاەعەدر هکر ںاوقنم یدرآ ر زن سو کن

 بوروک نیراتراهمهلقم آق وا ك رانا بو دب مچ یمعش یرادقمزو ترود ندرارا د اڳ

N 

4 

 هوا 4

 یو ندوابرقمهبلاق یر دتقا هغمنا قوا کا رای دا مطق نیر اما | ٹانس هل هک ی دروب
r,یکالبناوح لکی دنا لاوس ندنعب دلوا ت تسا سرپطم هجوم كرا ناک . 

 رلرںیا تآرحەب هلاقم هابل زق ك نوار هسو وتکهاس هتخردرا د هیاصرب تال کر هن نوا

 فالنک هلتسابس لورد هس ر مود ردر وهشم د لرد مرافص نو نیشد کاک غو سب

 .  نالبک كولمبودیا قاتا ەيیرایرڭ نال هک قداوا توف بو دب افابص ے :ودنک

 ردن ینص کر هکر هاس رایدنیا حب ورخ بوکیدهاشداب فو ماش برغندناس ۱

 ٠ هدعب بولق i یاش ترغ هرگدصت دعب او ءو وبورخ بوژنوکرکسع هنسرزوآ

 ها شل داعر دم هاشم هتشساکدکكر نالسرا نالبک ؟ ا-یداپاروظ هاشلداع یشادزرق

 نالسراروب زدشفلوا نحوس شو 4و ةرخ لش زراشد دو رد هاشاداع نو دی اےک ید

 E aS ارسال الاسم بو دیا هفلابم لطابتخاكیسیر کد یدكس

 یا فتو رد# يح بودا, ادومر ,قحات نس هنو لا هنسکقوج ندرانلولن

 . لضتفالر دص هداز یلج هرف تدو هللا دع دالا مشت بوروآ زا هادردو هاشلداعو

 ندهدازیوچبودیادلو "هلنلاس ش زو زوقطردب لج نالوم مو د ی دنفا ماسح

 یسضا بلح ندا اجلص هدز وقط بولک هنگ نئرود كول وا سردمومزالم

 یدلوا یسضاف واتس دو وفط نوا یو رد کلاضقرد ورصمو ماش لع: نولوا

 یا هدر قرفوهشب e ۳ EE ی یرذپ

 TT بلا نرو سم دق لو نا انان موق PDE نفد وأ

 ھن هراح یدیاراو یرانفک, لوبق لبافویراعثم هلن سات یرو همت یدیاوموض ند ورود

 یدیشاب ف رصرف اولا هبخهوجو هد هزدوهد سو ید ماچ یری سمر تم
 اات هنس ماتو ی دا دتقا هن دجام ںلاوو یخ د ی ںنفادوچ مر کم خش هرکص

 بۈلکەررب هدر رر سخر سرکل لوج نایزاغ عفدو ناوراصڪ ن امم ارم وع ھ ی]او

 ۳ داسا ینذرملامرحم را وآراپ درود هنر 9 اناوهلاناوارف 9 رگهسع نامەت و" تا

 لملخ قزافروج یسکی رلکد د مور مضر !یرلیا هحوت هتم لوا بوحوک ندشدرامهل د رکس ع

هلن رکسعی راتلایا ساویسویشرمو نامرق بولرز دنوک یرما قارادرسهباخ اث 3
 *يح ج دلوا 

 بود اهرصاح یاو بوک یرطسعشابلزقنلوالامی راک دی رو ندن رز و

 . یا بودیا تاقالماساب یضئرم هلن اشساب :لخ لفضهرغرخالا مد یدلای هلکسا
۱ : ۱ 1 

 تمسلا مو هک نوک جا ۲ كرورم هاه«بولوار
۳ ANE oR 

1 : 
 نوقسوقو راشمقج لد رتم بولاربد م رقم نوک یی اراثسابل !زفرادراو هلا هی دیا

8 
 .بوراومالسار ؟سعیدیاراشهروط بور وق نایب ویو قهر تب نارق

 ۱ نوکلوا



 ةقفد یکن هال هلعشم تولت ود هلکوش کر <۶ كد هماشخ| نوکتو

 ی دروصنم رک عراد 3 ۱۷ ۷ كنم انوش اما دقاو موجه هنم رزوا

 ساب لیلخ رایدلیالوز هنجرا ناو داسا یدلکجر اشسا بارق یسنریا بواکهنمراهبح

 بسا د ولر رم بولوا مقاو ثدووزآرب نوچ ص وصخ قارادرنس ننايماتساب یضقرم لب

 جات رب یدلپا رجا لقدلوا باک مه هل انیلاع هاتسداب م هرکصیدمشل اف 2ء نورد

 تزاب |هرکسع بوجوکرادرس ییا هرکلگن دنلیمکت ت اممبونلوام زاهناونوک ۱

 لزق بوقیچ وش رق هما یال اغآنسح ش امازق ب واکهرکبر ایداشاب ی رمزایدروو
 بود ابق ی راو ی رلو لخادهرېٹث بواکب وړیا لتق لقدراوهل امقتساهدکوا یوک ْ

 هنلتف یلح دم لغوا ردن هاش و لصمیاماو فسو یر وک ندرامه ابسرا دمأت

 ژارما بونلوا توعد تاپ نایعاویم ات بو دبا ادنرایدانم هجبحوم نام رف ندیادورو

 هک لوا یلغوار رس هاتسو للصم یال العب فس یجروکهدرصعء تقو بونقوا

 هد هحگاب یللدنق نی اوارفض هام لوبن اه سارد ملص نب رج یو ندنراقح بولس واط

 یاران يا کشنو ین مومهد راک هدر لکه دوجو هدر

 یفلق رب اح راعیس وق لع بج هد رک هوج تقوهعمعا موب کیی کد گ) ر وب ورمهام

نال والملابلواشت آ [هقلوا دی دتسراکرور هل ءاضق نکر ییا تافلق یگبوقالنوف
 قدا 

 بورك وا ن ذرامصح هعاق شتآن کم :اروهطیراکزورزاروپ لی دسرب ؛ بو دی تباصا هاهتا

 اب نشر لوقوام هاواتسا : هلغمالوا نکمیسافطا ندراکزور تدح بوش, اب هبوس یضعم

 یکنارب ردزار را ىز لائم نام بواب یموسراپ اپ ینطصمو یسوبق لعبجویموق

 اشسا یک قصالماکاو ردسا رسا رج هک زتم كب :دنفآ ی سومهرق بوامکح هیا وه

 لبا غشا لپ حر بوشوت و طرانای پا راس یی دق هقبط شب ترودیرره هک یارس

یتیدپابیکناتسآ رس لوا كن دنف| یمشح ,بوجروهیاتساب قشاعهددحاوان جاوا ۱
 

 یدنآ ان روب زرا دروجالر زیفوةس لز انمب وکج < شا هناسآتاقبط هکلزنم "

 قارحا ن دنولتمس ین هوشح یغ اف یل وقرب ننولوالوقینوا شتآند !بوشیپ باک

 بونم د رم آی 1 رس وربّقف تب نوسرو اضرعو الوط هنزبس ماس ناطلس گرد

 یخدیلوةر یں وا قارحا یل زانم ك رنک اندما ارکء الع و م انارو دض نالوا لیلا رحلوا

 هننابق نوا بوم رو نراس یماج لیوکساواتساب ردیح بوتوط نسو زام رش | شس

9 دول ۳ یار تاكا د یتطصمهداز یو ثر و بونا هجلو ا ا
 

 | شاتر وقون بواب یلزنم كلا لانفا رحااو واش اسیدبا یتصالمثن ارسهدازیتگرب , 3

 قاحواهکلخوا یجح رب یحأاص اما یدلتروقلوابون ابو یکعر هعفدود
 1 ندنرلاغا

رلنابویپالزبهخا هدابز هب یرغو هبیرګ د نامشدل د - هیافطاو نور رو
 یتد

 قرص ها ملقی الان هت و یزاق اح قح هشدباد شعآب ور ونکهب وز ابنتوقر او

 یدبر و هنرازاب تآبو ودندکربزشتآب وشود قفاوم نو دقمردقیراعت ارودقم

 ونانملأج ثكنعم اج ی ناطلسو ییزارفا دادب قشاعردلوقهنروکلوق ییا

 هی



 هژرکیزاض بوتان اع حارس یبج و یامرف كوكو و ناهرق كوس تب ۰۰

 - مه رساارزوو یر: جو هل راع اتنسوپ ی هانی اعاشسداب ولت داعسیدیر و,

 7 افت انتر رق ی اضمن وحار اہطا نزع كد معیل اه قع نکناواشلوارضاخ

 رج اعیسهلج بویلوا کف یسافطاراب دتل تقدو یس قوج ندقلا بسح بو ییا
 هل اغا یرهاب د یدااف ناکما هب هعقا نم ها هنسار یریغ نداعدو عرضترایدلا

 را هطوا یریشکب بول آر هطو کی ندفرط و کرروق هگراو هن درا ماس ناطلس نتم طالب
ATروس هيد هلال بول کچ وریکراچان س *) و ن ںی شد  

 0 ا ن ابغطبول وا ماشخای وکه عچ یوتسالوا هوامتساباباب ون اب یراکو لپ اغ اراي ږلوا

 . یکشوکر وكرار اخ لاعب بولوا دون هطوا هلج بولا ماپمت روا گلدهش رخ او ست اب ید موز زوارلاح

 ردتعاس ترودیرکپ کیس هک توصو یوکهعج لصامایدیرو هب روکالمندنا

 زکرورهلل نذاب ینوکت بس لق ںلو اھ تنم هنسوتسراح را روکالمبون اببوبلوا نکم یتمواقم

 o e ى ا اقا بوق ها

 ا الوط بونالوط هلل انو ف اف واو تین اوخ و قا وساو ګل الم او توو تاماجو

 e اطاس ندنسوبقرانف اضرعور دل ونا تسا ضرع هک هع راو هی اروک
 ٣ عقاو كنتم ی رلعماج اتاپ ینطلواتساپیلاب ن د رلتم بی رق هنر اوج اشسا ج

aتا یر فوت ن دنب رق ابق نوا ق رثسدح الت ازا بول واد ین  

 یږاپاټ ارخ هعلوا قتنم هنتمس یسوسراعرلیقوصو یراوا هداز نا تس وب ویرازاب
 کیش ۲ اک اخیسهقصالم فارطا میچ یلاعت هرلآر ماب لزنم با هد لت یکب الا

 اسالدکنمق یرجم ال یزل !ناصسفیدلوا تیشم لبلد و تربعببس ب ویغ اب
 يا رصم و | رصم و تقولوای درتس وک نتعنص قلز امشد |هقلخ وب دل ه کراکد اتساءاشب

 هنان هو لاطباربک ارحالح وا ق و رفكسیدل وا عارصم ا دلروس خر انعمواطف انعم واط

 لالم هقلح یلز اشير كقارحا بول واادس وکتفکرب رب نل وال |عیبرهام ناخ د منم و دعنم و
 یتامتاهنتفیدمشلوا تعابهن رنک لاقو لبق بولاغوح یواسم هد راهن اح هوهق ب وړ و

 طناب نام قماطادع نمبوابق رهن اعهوق هلج تل وبنأتسا نو امفو

 ناطلسات یا لو یراج رک وب ی دهد هس ورځ كلام یربخ بولقیرثک هلغلوارداص
 بولیح لو لاک هدرا رهشسیریغ ند هنطلسلاراد الت اوا یرصع ناخ مهاربا نیا ناں

 ۱ حوصتواساب شنورد .لساخدجارصءامدقم یدیشلوا هداشک ی راک وک فک ها

 یدلما ووکب وبمک قوح نکل ی یواش | عاسبنر وا یواسمباوبادص یداس 1

 ڭهوركم عا رهبیراکدید نوتوآ هکر هک وک ات كر هر ادارا رطل هنا

 ودر ونلوا لتق ةسا دس هسرونلوا ذخا هسک جا ناخ د موبلا دعب بونلوا منم ر ثم
 ٠ ھبنمم هنسک هک دا منم راخگاد و راذتعا و دنچره ی دلوآ رداص اطلس ع اسر دک و م

 هکار ب ویلو ط ناطاسلایفروهاکیخد یهاتداب هیبنت هج دلوا د راقاسب بویلول
 منمنام ولطم هآ ناغادرلتقد هک ویر لین اانقح ناخد ر, زسررض . تیبرصع یافرط شعب

 تاب



 ا2 قاخ لادن اخ د ںی رس بوی اوسر ًاعقنا لوک شب رعت و در دلوا ۵

 یعوقو كرمك ىا رحاب ودیآ هغلامم علب اب یرلعنم ین د یدنفا هدا زیا رس

 تون اپ شو مس كقاسف ضر هد هام یژک كار ما لوقمونبفاو دهمل برق تو

 سرا ا رفح هاشسدار هدر لر !ثودح ندرکشارراغت هرزو | تابار ناوعشیپ هکمجا ناغد

 نالوا رطمج لوائل وا بیس هنعنمكن اف دودنمده  راهناخ هوقف وار و
 یدل اب یراهطو ادنملعزو غ ا:دویرهطوا راک ب اوان ا هر هد دح او مول هنا هوهق

 ها تدخ درو نمود نوسان یراترضس نا «ناطلسدررآ ناعص ۱

 تغر وصرح داتا لها نال واالتىم ەئ ۳ د برش اخه وه٣ منم ہا صرح ر ۳

 نال خب داوا تا شما و
 هرکس و یار رهتسهلاهصکدارمناطاس هکر دل وق نمر در وپ شم ل قلخ _

 دوخابیغ ارپ ناخ د ه دراز دنوک ت ودیا لتقناما اب ناق روت مدآ رەد هر شط زس راف

 لتف یجاسص هسرونلوب*یشرب بوصابیضومنانلواساسحایسهج ار نونوت
 نالوا ناخد یر ننطم بو دبا سم نزوا تف د ل اک یخ د هدر فک یریغندنغب دنلوا

 دی لشد هب ر مر هد دید و رجزر دپ وه یرلک دمامشزسا بوقبح هنغاجوا ككوم 9

 ندقمفح هر ثط هداشع تقو هلن اش ولا لر لکد كما ناخ دنراکتسآ قلخکراید روج

 هزار لغوا كنىمامااتساپ هجاوخ نکر رک ل ید لنس لعاب هجاوخ هکر نح ی ںلا

 یزاترضحدارم ناطلس نکر دک نب را هزانیزس رتف نیقبیراهناخ بولاق کل عماج تکی

 بضغر طم نكر با مان ناک و باوج یخ د لوا بود یک ER نس بواک ت سا ر

 یشیکیآررپه دنعضاوم ینعب كل زاقافوز لوبناتسا حابصره یدنلوا لتق بولوا ماش داپ
 زالوا رپ هت هک دوا نلوتسه سارعو فوخ هبت ر مر هنملق ك قلد هغ دنلوپ لوتقم هشم ال

 ىشابیاټس واف كلو نجالهن وا هه موس و درلدشرا را هن ات هوهق یضعبهد هنردا هدامناو

 بوراوهب هبرذآ ناق لوا روم ام هنا ناص یس هووقو بر توابردنو وکهڵد د |نونامه طخ 3

 هن و بلصو لتق نفیدلو ندزانیوط قاسسیو ندراشورف هو ق بوق یراهوق
 ؟انغآس» ناخدو هن اخ هو قثكموحر دارم ناطلس هکم ر درمقحی دنیا تدواعم هر هزاتسآ

 بولو فرص مکګ ودرج منم یراق درود دیده یا سوت لتقو هقزارودو یاد شن هیتر هوو

 كز سايقتسابروزارزر دیم دب کو دیا هل نوا نحاصم یهر یسا مو معو بید ایا ذاا
 الرصفم هک یراتنشوروح یکی دکح ندلذار اكر ویغ هاسدابلو اویرلتکر > نورد هدرا

 فلطانالوادوجوم لنت ك ر جزورهقوب لا ب ارآ نالوا ملطمهلاوحا بو دیا مبننردرو کم

 یرانلوا نامه یا رض رفالخبوڍیاجو رخ ندنعا طا هداجبو دیا هطح المیاع عفوا < 7

 ندمزاول مها كاب افيو تلخ نویس نوعا رمت یو

 :هدزاهزاح هو ېڅ بو دیا تیعج اقلطم هلبا یمس هو (قو ناخد ه دانا لوار دیا كاردا یغپ دلوا

 یتکنریا 4 ایدی مضاوم لا هب هو دل اد هگلانس هزاخ تاسان یضعد ولذواناکدرب ر و

 قنفوهبصنو لزعو هتلودروما بولوا لوغشم هنسیواسمو مذ ثاماکحوریاک |بواکهر رپ



 ةه

 ۱ هرفسصصقو یدیر ردا ثا لحا ڈاکو فرحآ را هگو 5 ومد ندشنطاس مزاول قلعتم هرو

 لمل بوزکی رۇس زای دنکت ا ذلاب بو دیا غاسب نوعا یراق دلوا ملطمراو رنک تالاب

۳0 

 1 لدقودخ | یراندیا یمعج ناغدو یامقتساو لذا را کی دک تار هدراز کنوک( بو دیارودرا و

 هاتسداب رپقرب شوشو تباهمیدرروعاانف تژرثسهراورب ی ندی ۳۲ كلور هدزهشک بودپا

 هلاکق لعتم هاشم دابروما هلن رزم درفرهکودلوا رب احس مر لنتورد گكرامکورافص

 شف اعلا يطق ىح ی دیلراشفت نا دنکب ریو دامین ن ننوم4یناذآ | ناطمخلا توملوارداف

 هاشداب هکرایدروس لدن یر ترص خزیںنفا خومشلا مس هدازیم اویسنولصاولا نوع

 )»دیس د ی رللاح تمفمک کلر امز ءاغا ب ورک لير نناقوازاک ا موخرم

 بو اک وخ ارم هد هن اځ ر خاک هلا نا اونم كدا کن اوخا ضعدی کہف ; ع هعفدرپ ر

  Oناخ دارم ناطاس کر ردیاقوذەلا همقوص) ) ثحأعمو نافرع تک هع 4

 لسلحو ینراباتکك راضخ بورد وکم داو شو انببولک یاهک اهلا لر نص ی وان راس .

 مز3 دنلوارطن نب رق ینا د كن دنفا یا دنا لکدتیارطن بوروتکی نسا ہشا نالوا
 هرکس هلم راباک هکر اشمروس لقدروس رطن هد هب هر اسرلشمر وس و و در لس ون دب یی فأ

 هلبات بد :اک مزاولو قو تاودوهناشب ورد ندمکه مس در و مداعس و عجسو هیااع ندنک

 ت ود ولد وسلوا نلترالاعو دنک نامه ردق و رھ” رعد ) هل رحو لو رگ ژ ومع مر هباک ندنک

 ۷ بولوا مط ۱۳ اروطنم لەناو ام هرط) كم ورم هاتسداب هبلاراش زب راک

 ردراشلوا لصاوهلامر 2 هرن امهر وضح دروم ا ةد و دو لا د هنبراتب وه اکم هات اود

 هت ار کرک ناو جرد هکر ت و عسا یا نا ندا ناسا السد
 طتعو سلحو فر ث دولومتمعج شعلرردیا دمش هب ر مو هطدرو ظبض م وحرم هاشم داب
 ییا ندنراطعاو رضع دیرف بولوا یم دولوملعماح کیر وا داتعهلانطس اوال وال عیب

 یدننآیما هیسادت ]رای دتا ظعو بوقمج هب یسرکم اب دیا طخابتم هن رار رب هکر

 ۱ بوی انس ما تان مالاودو نر اب هللا نا بوقمحهداز یصاغ رم

 یفاقهانملاعهاتسدادیدایوسزوس قوجرادهر کنم یهنو لدع بیغرت و یدلپ غم ظعو

 وافلوا رضاح نسل بولوا ر ومو للدم یرازوس لانسهنیدیآ رز و تمح هب هداز

 هجاوخ بؤدیا ل سقم قوس نزوا لاح یاضتقمو یدیار ردیآ مایا هلآ ناب سش 1
 نو یشمرکو د یزوکوا و هک با تکرحزواوااچوک ن کر ر وس تفچ نی ارس

eتراشماز وکوا كوي  | < aeییدی درهلکد ردات هتکرحز وکوا كچ وکدک دن  

 ق ول بقص یل هج ندسلح را ضحك دیا ضرعتونعط نامکب ودب الفن هباکح

 دارم موجه وډ لن دی ن دیس رکو لدار هقو برض توقل 1« ضعب نح رای دلواراس مرش
 و دردلوقعم ان تالدا رب لابهاتمداب رومض>ر دلکد لع نکیا یم السا حش مار دن
 ودروهس٥ یی دنا هقطلوت دیا تلق دنلوا لفنهب هداز یخاق هب کحوراشم | منم

 هيه اتسا بولی وط یس و ماجر كتاب لزق هدم ںچرس لنل وال می ر۵هنسومشآ .
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 ناماس ندیا تاش نینغلا دخکو رسخو یدنلوالتق لکدردلبب نکودشنادمصقالاح
 رز رو هیاشساب ناوضر ندقلمثماب یأتسوب لوا ل ازع ندواوشملماتساپ

 هدان تا لوا اسا اب مارو اب نیا مور تلا اماطن یدلوا یشابیأتسوباغادهجوو

 موسر یایحایخد بوروت وا هد ةبقوص بولوا یسارم الاربما لدا موراتا ما ر زو هکد دا

 ها حوغرسو هز و بودبآ قاطن دشس هانزاصوصح تاود نوت ماهم قست و ترارو

 یدیشاوا قودنصود هل مبسوابلغتمی زنک او لة یلاوحا را تماعزو راع بودی ارانوید
 نساجسو هملح ان ارب كل رب یه یودیا همحوت هراتمکداناوت ورار ی راعاق نو دارا هلق وب
 ندودنکهطی دلار یفوم ییسهدرفس اصم طس ورومآ طض هر مر لد الو وابوردزاب

 هد طعار زو "یرا درسردردانرریو مات هب هم محلا صم ننناماکآ ٤ للود باا نالکمدقم

 بواکی ری یسه صاع و ین لکه هن رزوا ناو كامار ن دنواط ءا لحرس نوجاشسام 1

 نیمار گسعوساتات لڅ یسک رلکد یلوطانا ام دقمی دلش اتاي ر دک دا دا ۲

 یزاغا گولب داود تار ویو نامرف كوش | هلن رکسع یتلایا نامرق بونلوا

 یس هلج بوزاو یدیشاردن وک لن سیدہ نوا لوألا م ربولوار وهام هل" ارق
 افا ارد ند اوون رلق دراو هن اتسع الار اغار اموع تولوا ییالمهیاسأ د لک هد

 ضرع د رولپر ویب نامرف ندز وب هنو لاح مالعا هنلودرد بواکیربخ کید ټک وح وک

 ند امه طخ هیاشاب دج رطعار زو لنس هرغرخ ال میرءامراپدلوا فقوتم پویا لاسر ا

 تناعا هنیلسم تارون نالو نزاو هعلقوداهج تازغ هلبردسع شاملزف الاح بوقمح

 لع لاعتتسا هجورو تکرحال + هزب امهرفس قج هلوا هجوت هنینا- قرتسنوگادادماو
 انا تم نولیئدد رافوط یالوارادرس ةفرثس بنادیا تی

 قالوارمع)یزا هطوایرج:الوا بارخ ندق رح بو! و + اندی رب الو ای لر وک
 نادك ساراقات ات ها فوكو نوا کل روم هامیدق» یر هجا ارفس تامهموش روس نام

 نا كولبک ەھ اكتر دهد 4 مفومع بوارر و هبهدازد الومناحن رادو قىلا ۳ مور :بوک

 ویدلوا نازومفاش ان رقعجء ماقمعاعهد ها ما ساب ماو: ی دلو | ومامهرفصراد زتقد

 مع عاریزو دلو |نرشنلصفذوک یر نوا ار ال یر یار دزتفد هد هناتسآی دوا رگ

 هلنزخس نوا کاری رم هام هر کصن دتمافا هنفهرب ب وک نا دکسا هلا یال [مطعات ان : ن

 ناغدواد ناورتمواحز دمار م هننلوایدنلواوزر وا لزم ەكةراوجقاوق بووك

 هلن ارا درس سوبلس د واک هلباراوسز ویکی یدمشع ارارف همور ارعشنسم ن دما
 حصا | ونه لبعالا روكى < دنلت مار ا واير وغ الغ لعب یرهنکهودنکب بولواقرشم

 یک :نسح هلا یأخ بودب نک نر پٹ ی ی ےس مابا هی ںی اهنسکس اس زس

 نل زام هرد لام كر دل وقنمیدرا و هدیمکنزاراد سس تلنرکس نوا كر هب رام هاه یدییا ۱

 یشا:یوبقناوجواماپ نطصیراتسومواخءاب فس«یباشنواش ابدوهدازلعج
 یرب ره بولوا باتع ندیهاسدا فرطهرپزو ترودوب اتساپ د ع نیم فو رغم هلک د

 هدرکاسع ریه وب د راپ دا لاسراو گراد رکسعهنویامهرفس هبثرم نالواروم[م



 بضخر طعم ید یدرود هلبتمم لامهاو لساکت
 ۱ ۱ یشاب عاتسوب یلاعرمآاب بولوا مادا

 ولبدسا نداصم نیرللام هلجويدلا ینودرطبووق هب هغر دقر یر رز و نانلوارکد

 هرک ص بونلوا ین هسودراشاب دو ی دلوا دعاقتم بواک ب وراو هح الوزعماتماد دو

 ها ساپ فس و یدلرو ام هکفل نور عم هلک ید لبا جا هیاشاد ینطص مو دلواوفعم هم

 ۱ ار ر ادا دا لازا د یسهبصقهکی دار و ینامس الکلنساهنناهنسوب دحرض
 هیاساب نسح طاطخ نقمح ندنغل اغا یر جو ین سم هباغارفعجیساغا گولپ
 هح دقم یوفنرض> هانملاع هاشداد نکراقلق هرفسهلبا یال اتايدى دل ویا هنس و

 . اسا ليلو نړ اراي دنیا اغ ییالآ ن د نک تس وک ن انلواان لا رسانساب حوصن بواک هلا قبا
 بوقبح ندیرزوا ناواب ولغم ڭا بل ق بواک هنبسک مان كس رفس هل ارابوتکم ندنفرط

 تراشبردخوب نونأمهیودروایدرو کن راځ ییدنک
 1 یدلوالام الام هلنارورس ندزنا

 ِ یاضرفالخبوراو لسمکجنزا یخدی راثرضح اناء هاد | نکیا هد دیمکنزا مطابزو

 قح هنلوا همصوت ان اسل هرز و ب وذلوا پدثرت یرا ازح كرل هسک ندیآ ت رج نامه

 1 ۲ هفرتسقرطرب زوو ههاکنک نوس هاتسدابب ویا ر رقت یەم زال نانو همهمیاباصو

 ت دواک لزم مانولقزاق هاتسداب وات داوس ب ولم جوک اغشد یر ل رولر م هام هرلر دژ واح وم

 بولب 1 یرچک د لبخ :ندرهشنکبیدنکب اب کج ار وصنمر سنع ید مر کز ادرس

 ۱ نعمنا اریاتساب دجا تل وک ہل یدار دزوکهغالشف ق [ریس شش هل اداز اعناح

 لاو هفنرس ماش بوک, ندنح كرا ابروزروهشم هک ؛نترطیاش اپ دج جوک

 قافار وشم هلکی د لغوا نعم یدیآ لوغشم هش امم مفدینس هلاغ لغو نعم نق دلوا

 کر دیلغو ترم ٠ ربهاشمر و زم کر هدازانل حواس خروم دکن دل ار ما نالوا
 یزر دو یلک ًاعهج ردبرلکب برعییدقنالوا راعذس ترهش هلکءدلضف ل !یارمآ
 نامز یرا دقم لب قرق یدبا یدنسمو سیار كنان رع به ذم دیو كنس هفثاط
 داق ندنرلغاط كماعب لنسار وام ی ا دز هیحان بودی فرصت یر ء تر اماهکیدپا

 تحو رنک راوتسا نوصحو یاونرادم هو منو متبلا ل ابج لوا هل وا تنم هماتس
 تردق هد هنسکه مصنولزء نکل بو دا تعاطاندنز و شا كرك عد یدیا لنملغت

 :یراذسکساما یدرفاوا ضرعت هو دنکه لکم ادا هسیا هز عوطقم لام یونس بوملوا

 ند دارغا اب و ارس ید لک دیلاح ندالمتسا هماتس ت ا ۶ هجو نمبول اش وح

 هنیایفط همای وبودیا كنجو ومنمیرایمایس نانلوا نییعت هغالشف هنتکلم لک ننود
 ندنرالغوا یلصودنکویدرومل وا فوخ یسالیتسا هم ات کفیت رمر یلہغو تب 4

 مس هی ا تکلم و لم یس ودنک تودل بص رم نفلخ ات ناو 0 رها مان نع زدم
 لصاوهمأس قشمداتسا جا تاحوکیدیایمم هتمطبتس ضح نا عرغو و هگیدرو ۳

 ندم وتکهتعاطایوراو دش دز وا لغوا نعمهکید ADE را كفم ر هلمسا 9 ےک ما ر وا

 1 بویلوش رق الع مان برز م یل رک م ھارا بودی لب اقمهبرکسع یتدنیدلار غوا
 ٠ .یدلپا قالطاهنب كعب ب وتو ط ییا دضک مهارا هلکاکب ل اغ لغوا نعم بودا كنج

3 



 ۰ یکم ید رد وکه لوق ماش ب و دیارادرض ردجام ریما هک ینلغواخ راغب نجا تلعب
 یدزدنک هنرابژ 7 ںآا رخ یساناب هل ز ایا تانا كن ' یب را نوا ندا ارش نب لع ریمل

 لدترابج ارو ماش تبون ترعلنراکدتا ك ج نوک ت سار ل قلم وقر ق فتا ٥ قیک
 رمادک نیس لد نازار چ ماس یدل حو رح للعرب ما بور واول! هزم: هنا درک یو
 قانات كن یرعاما ابن 5و ,aig وا بوشنوق قو هل لع

 یرارمدروکتناسچار دقو ك نس نب دو اراڈنماو هایش تنا کر دیس ۱
 یدروتک راشن اب دجا بوسک یش تابوا دم هلوا انن هدفتل ودتج هک بیس ڭا /

 تم اچار 0 9 نغلراد رس نسا اط هلت اج دمقو نووقزویو نوتلاز امار 1 داش

 دا بول وار ذب تر وص مددعتم مات ونرانیپ هليلغوآ ن هم بو ر کوکر تاقاش
 ججو رک تینا بولوا | اتم هدانزهلغلوا دیه کنج و ا اتنا <
 نعم تولوا كنح ةلئسار هک لعص ید موج دنا لغ وا نعمبوقلاق هبلوتمافس ۱

 لغوا نعم تولوا لوتقمی رالغوا بهش ورثک ج ندب رکسعیژرود ۍدازوبلغوا
Eكتل نوةدحهدوعجصت اا متم لبج مان فو یکی  

 لوا بوردلق نااق او لاوما لجو لابعو عاب | دا ایقشسا نالق قا هلفغلو |لتفیزنکآ ح

 ندنمواقم ب ولوا هدوساو نص بور لولە اراةمو باخ نال واةد هقهاجب لابح
 بود تمهو تی يک لفت تازلابهنلاصرتسا كنيغاط لوا اب دجا یدلوا ا
 نصخ* |غوا نعم ب واک ك رد هشمتءامد قارا یو ممر واز نادر قم نربکلا

 هک اط 9 لاو را و نالبرغا تان ات بوروک نعل لاال اف یت رک 4 ا دلوآ

 لا شب ملت لا ةمهیآر كل یاسا نکیالام> الا نم کلم قتسیدیاابق نابکی
 هوکنامکد نالوا طيح یزافرت لوآیدلبا رماب زوق ناسهکلوا بودی ادم شه ننوبصم

 اد ]شما نولوازتسک اه توا ر امامت ہک ار ی دروا شت 1 توس مرر فاو نزوااراخ

 هنرززاابق لوا یدیا راشن ارضاح هکر رس لب ارارجر واو لکد تیا لیصح تیمرکل اق لوا
 هلا كنلوکو هتلاب لاکد نا تسکتواحر ندی س کرس ابدت ا 1 كنس ونا تص
 رارک ترار ؟نرابدزات یوکود کرس بوق اپ شتآرار ؟ایشا تسپ نسهورز كل رح لوا
 یخ بولوپ لوب يوجآ راخاروسهی ناغم یراق دلواو بوسکیب طع رح لواهلا لغو

 یراس هن ها هار لندن 3 موج كراراکت ازنالوا نیشن ںاغم لاٹم ںافو عوب ر لواواد دتا :

 هلعابتا لامعود الو نوملید ناما نیدلاز 3 لغوان عم ند هدرا ضمور لاک ی ولوا هتسو ۱

 بودیاضبقن نسیص ال لاوما بورو ناما خدا اب رج | یدشسو چ ]خاد هاا ت وقي
 عالام ب ودیا كان ند هبلغتم دی یکم نیک نفر صد اع نیطالسو رب ند هنسزويترود

 * یسنیسح لغواویدلار غ لفوا نعم لب ارون عاق € ° یدایا مض هڭ س ورحم
 یدلوامیطم هو نما تلایابوردوک ی هج اع "همنع لس ی یغتاوا رف لامو یکییدوعسمو

 نرلارق یدلوا ربرطمهب یهاشنداب مار کاوش زاونبولوا روکشم یم ذخو ك ناسا دما

 لبات دی یر بول تح مو نت ناو لود بر یفو ی



 او> رب درم ناک ردو /

 هلو هزایس قعیدرلیآ

 ۱ لام ولد رایدع هب داذع' هصاغناغ بولر و هنارس هطاخهلدلوادارعتسا .

 هلا ینسناذدادعتسا ودیا لوڈ هبهطواصاخ هزکصكي نیسح موقرم لقوا ن

 _ عئراتنطاس ل اوا ىنوائرضح ناخ مهازا نب دا ناطلس موجرم كز دی بتارم مطق

رماع هنزخ كاعد نول وا یحاض نانو مان یخو ی اکرس
 و رکصت نف ںلوا ینا ده ه

 لو یکن امزدع: بوقبج هرشط
ارا كنه لثرصغهوح رماشاب ی

 ۱ ِ نیک هلا كل

 لا ودنکر قف جرار رغ كىلا لر بولوار معمار ع لو طی لیشاوآربتعمورفوم

 رصف قح یدیشلوا رسمقاوا نترقو مرح هنب رانیفر فرش ساخ بوشرروک

 زو یخ ندنناسل كييلراشمیب رکا ثلعباقو ندیا حونسهلبناخ دو نان مهار

 .هملازاشمزرع زدکرک هسنلوا کد لت ریل هکمدلپا خرد لگرات وو طبضو عاما

 ۱ همولع قیاقد یدیا مضاوتمرهبرب مرکو ین مما یاامضف ټا ودو انغو تفرعمو له

0 لب هئاشسو رڌ قیوطو زر فراع کر هس رخ رارسا هع تقاو
 0 هز اکو اد یداظع 

 الکاردا نلهنبرانوایناسحا کرد تمزالم هکب یا ناشلا رڪ تاذر نامز یکم

باتکرب من رم قلعتم هنارض حر لد ین ا ریحوهلاو
 جا ر بوابپ فیلآت تاطتسم 

یحا تەس كع راتوپ بوز دزا و رّقحوب یس هوس
م مطا مدا وزو نالو یتسا

 ۳ نا

 یس هکر هنیرلبل اع روضح كن واتر ضخ رادمانی اسا نیس حراک مرک روتسد مالا

 __ قح ییا راش وا رهط هثیراسابق یی مارک اسانس دام رو صلوا کںتہااںھا

ال روک یربطن وانت وام هلا تیک رها
 کرد همین, تای ر ن

ا هننسرار لالدتشا ها تر كن دغل وم رانرو ڪڪ
 تاونات فلاو ةنامو نی

ظ+یواقح و هیابا تاعرد عفرا لگانو تابلاح نانحیماقمیلا
 ۱ ون

 ۱ هلیج فراعم مچ دلوا دیغتنسم ان دناتمارک اب تبککو هر ج یان طعو مرکی راكد شبا

ناوح ان هنک ا حوررمهلاةدم پولوا نابزر ةدبیوموره ننس هلباقم
 0 یرتمیادا سلوا 

یصفت كنلاوخآتسانتا لا اوجا قح هنلوارکد نت وف لاسر دلم روض
  مدزیمامو ل

یار کز یلاعن هنيا ءاشزا یت الماهم ندا تمس
 ٠ ناشاد جا هلک هدلص هنیژزر د

کل ناب ر او RE هلغ و
آوماو عالفب ولوا لص ًاتشمو لخت ا

 ۱ ی رال

 ناینطونایصع هلبالام هکدهرکصن دز ی دنلوا تنها
 | یدلاقیلرا دتقا هک

 هوره لحارم نماد ظعارادرس باخ یاش اسب نچ رادرس لوصو

 کیا ما اغا لع جر وکه روزو نسح قیرب ندنمابتایاب اس كدت مور لقدراو

انك مالسا یگراکنهرق ی داد |لتفو نا یداسفم
 ۰ بولواكاچىس مرمر كص م

 ینوک وتش نوا كن هرخ الا یذاجن هام ندنآیدلوا كاا
 |. هنمرابدبلع مرکا رادزتس

سهغلق صارفیاش اب یاغون یسیوب رلکب بلح بولوپ لوصو
 بو لابقتسا لۇق ی

دیش |تفامض یلاع لاغسب ر وک ساب دا رم
یار سباح مطعارزز و هرکصت دنۆک ىب ی 

 ح 

 تزوایزرطویبترت لوبناتسا ناکراونابعا بودی ناد نزو نون انس ارد
 

 ساپا قبس قم دخزدقوب هنلودو ند كلاس یاغون سیا لص رب داوا رضا
3 
٤ 0 



 اتو وضو اد زار وز لانل هادارم ثق یمعد بنز اد
 شل لا هزامه مه دی دليا هم اسمو لامها لنرنق بول نیرلامنیکت یار ۱
 ۱۹ یط لاشات یسانلوا لتق هلا یم السا هنلاثتماهب شامدا نامرف 9
 یوطقم سار هل یلافصقآ [ نونلوا لتق هک و >وار مالا تسح نغلو دو تییش :

 باح هنر ویدلوا ناطاغ نوک جاق ر بونلوااقلا هنو امه باب یدل ردیوک هبهملع "هبتع
 یدنلواهبجوت هلدا ترازو هیاتساب رجا نوادراقمح ندنعلاغا رادعاس لعفلا قلی 1 1
 2 ۳ اتساپ یه هرم ب واب ر دوکه رکبراید اث اسا لع رابط ندنعلارم الاربما 4 وطالو 9

 یلوطانا هو اسا لع رامط اتساب دجج ر وکویدنلوا توعد هت داعش "هناتس و 1
 ننزوتل نوا كرام شب یج|تلجوک یسیکبرلکب ماشو یدلوا کبر

 سرابسهب دنکروما مت هیسال تامرخویدنباتاف المهمطعا و زوبواک هاڪ
 یرکد كنامعتس تلحرد نار مای" 4۶5و وو رک لنسلام رکی ثلدحرهام بون اوا
 رم داو جانور Sek يدعنداب رک ےکب ۔یدیآ ییا موب هکینوک کیا |
 هنأمیماط شو رغلبحاومب ولک 81 رردقز و وشد هلمکیر گرا یحعد ندلذارا نالوا
 یساغایرصکبالواویدززقسا یبنکو ار ادای کا ز بو دا تعج هک 0

 یرانو ندورگ £ یرانلغوا جاوا دان امد ا

 دوصقم ضرع ب ولکه نسا رک ل وقرار ورم هذرلکشا عممبول "قوا یی ار نوا مدد ۱
 بحاص نداروآ بو رو باوح ودز زیسا هدزب 7 هلون ید ر وب رم كابا
 وصر دن لصا راپ دتا م ار او 2 و دززسا ینکو یی افا لج هسوک ب واک و

 دانعو هد قو کدر وبأوحود نوسنود 3 هلور نوئلوا اسم نوسلروک كلبا 1
 یدیواز ردرلا ید اهالساغا بوک اغا رض و شواج شابندنف رطاغا نکا نز وا ۳

 هسراررب ونک ىل اغار دقورر او هیروا ن لدزب بول, دزکرک قلا نه كو قلاغاەزب هرکس ندا
KK £ندنرلاغاگ ولر نوعا تعص د هرات ورار کن تل ود بحاصیدرونکب آ وح درد وسر  
 ها ط یخدرفبراب دتیاروا هر بومملکید لذار | یدر دوک مدآعتم حافر ندیزاغ خاودنکو

 تب باطخ هرانوب یدقح هناوت دودنکب وەک a یزافاناراوبووط 1
 نتبلا بویلوا لمعم یو یدلب وس رلرا وح لوق اوقعم ندنر رو تعالمو فطابوږیا
 یالتس اد نالا یساسغارایهایس بوبلوا لاج یرغرابدغود ند ززتسا
 نیسان ؟ی ریلب یشاب ی رغزبواب انک وعلخ قلاغا 13 اك راج
 ا هز اغا نکرلبند ك ر یک دلراوزک | رظکرک اغاهتشا یںلوا 1
 .یهبراب دنیا ماربار ۳۷ رکنود ك دیار ضحا یناکو یادی ییاغاهتبلا یدردلوا یر دآترود

 یدل وا دغم رايد روک ه رد الوب م هیارا شا رارفاغابوپوط یرکتییجراتادلو "
 هرورضلاب راپ دلتساب تایل نیل بودپا موج هدانز ندمکلوا یوبلاطییاسا
 هنرللا نام, 8 : هدزسنوتکلا هتسلایباغا نانلوا لزع نوا زاد نامرف هجرلاغا گو لب ىلا

 ندهیضقوب م دقمهففهرب هسا رایدلوا ننک ۳ بولد یخدهرفنرایدتکه غمارا
+ 

۰.۰ 
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 تجاوز زایقتد ضعب ءلازاو ناب رص:قبابس یاغااغادج هسوکل تق یدلپ| .

 ٍ بولوا لقتسم بس هنلاصمم سا ابروز لمس همعاد كم !تم دخ ههاننلاعهاتسداع ۱

 ققبوی لتف هلا هنا یرح هت مان ایم گر اذا امآ یدک ن دنقح ۱

 ۳ یتعلخ قلاغا بولاق ایکس ونک یدیا شءالاو نسابتاو باوا ااا

 ۳ ا نوش بم اس یدک روش کک

 7 یس هنالاو ملا گرو بولت گو یارو شاه هتبلا بوک بودن تعیجوریک

 ند هز مدا ندمکراتسا دلو یھب یزلاغاو اثسا هایدشیاواغ هرزو ود زوروق یعامناهرو
 كمظعاردص رمالارخا یوا رای دنا یس هنعفد ود رکردروبلاص نوت نود رونلوب
  ازسابح هل لیهاشداد ناوپدرا زسبدا هرب ثاقمح بولواربش ولع یس هلافصا بصغ
 اورد همدخو ماو لکدبد كووق هرشط یرانوتس بوی رازا یرنوب هد یرولوا

 هرشط بوروآ ها هق ارو ط هلا قرموب یروهج لوا ید وق یسادص كروا هر ننسارا
 یر یداوت كناتساد یدلوا شاوص میطع ر بورتسوک تمواقم یخدرانارلز دروس

 ابن شسرهکه ی هفناطلواب بوقمح هلبا فیس یسیضعد هلدادوبنر رو فالغوات او راشی اس

 لاو یونس ینج تی وکب ولوا هام بم د هیات ترود

 . تارفن د هرخالابی دلو ا حورج یرفاو بوشود هک اله كاخ مدا زواج ٥ ندیللا ندب داد

 es ینلخ قاجوا هلج بقعرد یدایاافتخا هدرانخاکی راحو رج بولبب تهتف یرارف
 رار اره وند ل ارک نکن دن يلزابقتسا ردقم رماضر هک و مرا بودپا رادتعا هب اتا

 يو ږیارتفد یراناتف نالوا هنتف رع یخداتسا رابدتکب وب والا ا لی

 1 . یدلک ندنراقح بودیالنق یرانپافتخا پولوا حمرح هدرانضلکو ینس هلج گران
  شرعهتلودرد بوزاب لیصفتلا لع مطعا بز هیدیا یئلوا لناضمر مرغ هکهعقووو

 چچ

 . هکاغادهسوکوس اغیرصکب درک امت کولاخلدع مزال زا 4سد اسو تافاکم هنس

 یتنعنو راما یدہشاوا مقاو هروکشم هژانتف یراترضح هاتسداب یاس تا

 ۳ . لح هنثفس همرګ 8 یدمشمراو هتاهن یاشنحاو رورغو ماتر طر بوس لد دد

 ۳ گر ایر وزرفاو ةحرک |یدیالنس ەبائم یشال اننا کود نات هر قح ان بولوایوقو

 قا نالوا شواج هت هرو اتنغاعرا ی :٩ لند هل یدلا فاز هرب قحات ی هدا قوح

 هناا هدنک هما نکس : لوایدرت : ی ماد لملصا هکتوأح

 فرط بودا ن قال اراخاسو 4م الک لوا تولوالثامر ٤ اخ نوعا ز روس ر فاع

Eوسو لاتسرا هرهزانسآ 1بوکحلنس نآ ۱ بودی غآرفآ هنیلاق قلزا دنا فرح  

 راشم هکذوچ لکدابالاب ور دغ باکدرا ہلکا ضرعو دیدایومس ماجا تمہت مالک
 1 بوا غو یش واح ەت 9 ار هڪ > وم یضرص ید زل و ادر یواضرعهدرو ما هلو ةموب كونا

هناق هر قحا گل هنسکر ازهیک كن خدیدلو !قعام هیادمثس
 ۱ 1 هلن ما دعا یلذارا بورک

alle1 .علناغا 9... تبحوع ی مرورو مس  
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 موقر ماس هنتفرابرب ےک: بلح نوح یدل و ماغى" صرع یسودنک خهو فمژنز

 اغ| غ طضم كدا رک ندنل ا بشکم دو دنکی دلپالوبناتسا مز ءب ونلورهاگآ اغا ںچعھس وک

 هناور بودیارارف هنتمح لوبناتسا ایف ید ولنوپ یدنفا نابعتس ین اک یرھکیو ۱
 هی یریم نسهدوحومءامتسا نانل وب «نیراکم ام كنحوا گر اتوب طعا ر زو یدیاواشلوا

 یدیشعنا سیشان هه اسداب لتس هعقویرجکب ; ییلرارفهنلود فراغ تؤ لا

 یس وا يوکنم كن اغا یخ ۵م 4 هجساوخ هنم متن مه ةت هض راهللاودع ماطلا ۱

 حوصتیسادضک رایج وبقبوّسود قفاوم هب یراکدن اد نیا یاضتقم
 و ة ره هراغادع اسوا اه و LS واد در كر ,وكەب نا وطاناییاغا ین ناسک هدازاتسا 1

 حوص  قصلوا هاکآ ندهسضق نولکتشار لو ده بوک ہللا لتف هسرولکتساو 3

 ینطلس ماطتو ما تمدح همر مهن ن هشراپ رخ هاتسداب بوراولپهب هد ازاتساب ۱

 مدلوا پیس هر الت لاک هک هلازاو لتف ی رلابر زا ننیتشاوا لن ۰

 ندنسرسرولم یتقب دلوان 9و امه میط لومقم متمدخ هتم اقتساو سد اصموپ ۱
۳ 
 هدههحا ومدکردوبم دما ن بس مر و ۱۳۱۳۵ 7 هدر لوا یہ هکمردپآ اجر " ۲

 هب هزاتسآ ب ویهردلوا یخدهدازاتساب حو ی كلتا زاس رفاووب زار نوری ۳

 E ي اطاغزوز ون سرا کد و مرکی ل اضف رم هنسیدروتکلنژ ۱

 :یراص لنغادا نافضف سلطایرمرقر لنثک ار هد دو وتک هر ء ھل امهر وضخ نیناغا ی سوک

 ڭنابلك هسوکن اد لکن سا نام رو ینلققەانىمل اعا ا هلىغ اتسوقهور وا همرح

 ین هل س ولجو ازایرابزوز ادا لود بو روکا هتاجآ ؟رککی مال
 هکر وغو اردیمشال قق اک بوبا ش ومار 5 یتمدخ کی هی شار ول اح ہد هع ںیم

 بو دیا سو ًامیوانلو الات موبلا دعب یرعغ ن دنغب لوا بسام هکر ن اثم ر )

 بودی داب یراتم دخ هتک ود یرونل وب هنسکر دیا مایق هلق دصهنلیاصم

 تیزه نسرر دنا جو٤ یا وا |! بضغ هانمل اعهاسداب 7

 ناسم رف وب د كسك ز ساب كار فاک ریز نسرزتسوک تون چار برق کو راک
 نساز>بوغار هر ادمم ها و من "نرم نسهلک دا« مرمدالج نکا نا برج ابق - 8 ح

 اولنی ارتتکن دیار اتو یو

 یشماکی جا ونه نکل یدرهک هلا یخ د یدنفا ن امعسیتاکی رب ندرابرارفدنو یدلک
 دک اتساب ناجاسداوب/جاعوسا رک اتساب ورسضو یدنل واوفعیرجءانبهنابسا یف
 ندف الغ لها یاب اتش ىد ایشو لؤضو هبودروا ہلحو لورعم ندراوشمط "

 ن دنس هتف اتسا طیف اع .موحرم نن اه رسم یف ! ویدارا لتقرادرس هلسهلوا

 نیم همی هلعد یدپآ یرجکب ثق و لوا هک یتش مان ینطصمیراص

 ۱ كغ وارا داقوهکل وة ندیا دوبخ قرص نکعا | افا یییانجدورو دقم لب یک ۲

 .بتوملوا دمفمی دلغا ود مرواوا گر ؟هش ن وکر هجا میاضیلوقنیویدلرا ناغفودادرف 1

 هزعلیآریرن ریضح م تو زووزمیدیشاوا |

 تب
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  یدلروا ین وب هدنکوا ن داعش باببوناوا دخاردلوقنم یمعار ط خرد بور وک
 یان دز ر ۆس ای اغا ب ورغاچهنابد اب لنس ههجاوم تله اث دا عانس نەق و دامو

 كج وکنسح یشک |یدیارل ر د یدبع لک هنبرب و نسح نوزوایثک | هنر کت دب
 ۱ ۱ اب نکریداخا هزس هتتسا ییا لا بورووک هم بورك هنغوتلوف ك روا رم

NE هشرتفد های متن بیو زاو هی اسا د بجر سحر وب رمالعد  

 یدنلو لتقودخأ ذاضمرلممق یددشمر و
 1 نیو اعسداب یدبع هد او

 اتما.ماربد یدبشلوایوریمهد رادکسا لانیز یسفوصیدنفادوج بوروومق حاص
 رثاع هدازبتتد الو یدلپا لتق هجبج وم یع اسدادنامرف بوتوط یراث رضح

 لوتاتسا هک دهلب اقتم هب الندالتب ولکه یا دهدازهتسر ردائلخلا مو هک علان امعتم

 هدارش اما یںلوا كانسواعتود ميطع بوی الغب نوی تا اضم مم ردهطلغ ورا دکسا

 ۷ e دس اغ یاب مکحیحاص حزوماو یدلوا ۳ اعهرهر تو اشیا

 اسداب برقم بوروج وفع فن : ی دمشلوا نر یدبآیتفو یسلش

 e بونلوا ل زءاغانسح مشچیکپ یشاب ن ابکس نالواهنس هل اع ناویدلوا

 اط و طبضو لوبن اتساتسارعبولوا یشابن ل ابکساغا ینطبصملو زعمن دکلکی

 ۰ هنفلاخا يرچکب بودیا لضم مان یلیخ هليا هناکرز راوطا بو رت سوک لوط د لر وما
 . بولوا مقا وب زج فوسخ الن اضمر فصت فوسخیدلپا لص اح دادعتساو تقابل

 لو زعم ندرکیراپ دلنلت اواناضم رهامویداوا لی «0نامز ردق تع اس نرود
 هو رب ف اچ هانی اک هاشسداب تکرحیدلوایاس لیمج هپ هبلع همثع اان یذترم

 1 E اس رد ٠ شرع لا ینلج فلاو ناو ٹال فن قی زا یا بلصو

 ۲ نه مه کو بوتدپادار لک هنیناح هصورب لاعب لسسکنزا قناح دارم ناطاس هانىلاع

 ۲ یدلر دنوکورابا ن ویا كمر وک تأ «مماتساب دیر وک ن داژژو بولیروس هسنئهن رااغا

 هخأاسب نا نوراو لعمکنزا بوروس ٿم ن دلو اا ة داتا ت ن ید رودنک

 ندنیب رقموارزوی دابا لتقو بلص بو و ط هنسک حافرب ندراماتما ناخد نیا تفلاحم
 رابح وقواغا توس وا رهشنکبرب کر نو ربموأتساد دج یجر وکو ساب رفعج ناد ورڈ

 ضعجدک ںیمکنزا هبمضقو رایدیا ءارمه هی و دنک اغا نیسح هدازاشساب حومصن ياد
 شهلوارهتس هعشوخ ر هداب رد بآ را ریداسو دام نال وار دنکسا هاکتک هد هع نقرا ۴

 نامرف یتسانبرالدرصقواسز "هعلقوروس بو دب|تافتلا نیک: ر وکر لیلد ههاشدانر طر

 وک ا خل اک یک اهدمسکدزاوراد رشا دانآو داش لن امززارایدتیا

 ۱ هایش درطراغلیاندیاراب دنا ناسحا نوامه طخ نوعا کم ل E والزرع بولوا

 ن دس هرات رولت رخ نو امه مو دقو تضمن نکل زای دنیا هحوت هقس زا هر دی اراکذس

 ۱ ضب نی ارغ وا هر ورا ومه نو روماعناش رطو عال اسم ضع هلی ران !تقمس هلا راغاپا

 _ كلودنكري لش | بواک لوا ندرتلوا هیوسدزونهراقلشاط بوی وا رهمطن كاب یرارب

 ا اسا د یروکب وديا نط وسو دردواشم |یامها ,ب ول واهاکا ندنم ودق
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 ل اده رو روز هرم * داراب در ود نامر ةںابص سلضات قدرا بور روک ەد فسا

 و کو م اطلس یھب بو دیاداب رف ی ضاق هراکدر وت و کھ غ هاب 99 ی

 هن هدراقمح هب رطرطد ینقاخر سو یاناعر هلج نولکنود یودقربخ لر مهاتسام ۱

 یدلوا دفمیدر وکلاباراب بودر دق هم هاک غ زای دلکبودبام دقت ۳ ودنک نوکلوا

 ` ۍرانارحاضق نامرفیدبآق و یسهرهز كن هنسک هک تعافشهننراژ .دضح هاشم داب

 هداز ناو وخ نالوارضاحهدهعقو لوا ندن اع یدمغوب تردق عه هسا را ات یتو مش

 رماهدازاابحومصن هلغملوا لا هلعاسم هنیدایرق كنیضاقر زم هکر تراک اغا نایک "
 یدیاراشمقح هربا مو یتلغر .عتسلکد تل هنس هزاورد هعلق بول او درد ەلد و یهاسدای

 ك هکر دنک هر قح نرنروضح قحر اتال ںوتوط هقلخ یز وہ قوا سوپ ام یا

 باص هنسومقهماق هلمتفاضاو فرع یدړ واضر هیاضقوب د مر دبا بلط ندز س ئت دام
 هګراو نازمراپ دتا نفدو نیفکنو لس غب و يدي العب یدرود هلو نوکحوا بونلوا 1
 داور دددهکلزفیلع تاک امری درد دازقسمالع شم هر توپ
 ییدلیا دارم یلتق هاتسد ا ابل اغ ی ںیشلک یجب اکتسهنءامهیاکرام دم ن در زم _

 هامل اعهاسداب ندا یدر دشا بلص هللا یمس نوا ناتمدخ یا دابوراوالفاع نوعا

 كر ةسور حر "هرف بوراوهب دسورب هلا .E ABE ]و لوک یا بول !اةندقدنزا "

 تودیا ترارز نر اقمیراماطعدا دحا رای دقح هل اشتسا هل نامعا بولوا لخاد

 را دلامر ندراجت یو ر مم هلک دد لق د هداه لوآر اب دنا مارا هد سو :نوکیشب
 لفمکن صحر ورم راد دتا ضہق ەر میا اوما بون لوا صو ذخ اهل علوا تمې ر هناکزراف

 ندنقلخ هسوریدرا ی ابعا منع کلام هب( تب لامو نازل O لعنت
 هزار دل وا هما هبامرس توق هيلو ند دم هک و هکب دم« هبرقر ند ل فار طاودرف و "

 هلغاوا مدآ یدو سدسخرب نلرلیدب اجاتاکاق 1خ م و۶ بولوا یلوتسسم هنعفا موجو

 نع” ارم ٿ ع هما رکاوتفامضوادهاو ذب هم انآ هزعانالوا مارک ا کسو هماکح

 مان یل ج ناجع یدرآ رت شا نتمعن :لارز ناش ا

 هر ده هاکره هرب اکو دماکحنولو اقوا كقلخ هلج یی مر کات .اراو یسادنرف ةو 7

 مزپ ب ودیا باتع کوب ی ید ردا دنم هصح یخد یر اسندنبسکب ور و
 یلح نافع شمار ڈر وا مداردز ایس هامرس بودی دب هةل یا امردلکد مدآ ناهن

 نخ دج هک دید ناز ,ةلام نض مرونارق تسود ن ر دمت اک اکر هرام رسول لادن از ۱

 زا بتا تم ود حلوا هینقفسو ی مانسوداکس كةاخ بو دا دم

 و د یدایا بارخ یز هلا هعارم بو دیا تیاکسای اعر و 9 ی رٹ ضعب نقدراوهیدسور

 شارون قر بره هبدازاشماپ حوصتینج نامعرلردیاتیاکش ند ردارب کیا ناروبزم -
 قیدصتن را کاش یداسح یلنیلح د رردب )صالح |هلغلوا قو جک مس هد ّ

 هنیرغوا یلامیتبخ ن اج تاسوسخ لواراب دلا هبیرم«یتارفلا» ب ون لوا لتق هک
 دقار مر و تا از نه رتس رازمن اطلس را هانی " هاتسداف یدل وا ارو 1
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 همنشجب بودل تجه بسک هلی ات اوره یرلهجولبق و ثرپز دی رکرتم
 لصقیدنفا لیسحهداز یا یتفم هعق و رار دق> ن اکشسینوک

  هکیدبآ لوا یھ اداب

 تاء” قاغا هنلوا شیاساو ج رفت ید نوک جاقرب ب ولټ هد سو رب یی هع یمئرا

  دگردوب لیصقت یدلیآ ر وطه ب رغ تر وصرز کم هرطاخزکر هندراکزور تاس وج

 هن اضف "هرمزو بحکتم سکره بول وا عپ اسهلاع یب دنلوا بلص ك

 قثفو قدر هد همکلمروما ام ادکیدنفا نیسح هداز يا یوف رلص شش نان

 سضاق قینز

ہ هنوکتفک ممطلابلاتلود ل اوجا تامطعمو ۱
هبا ناونع تلالحو ك اس ي ۶ ںولوا ل و

 

akيطا لا نومآم ندنس هچ زاب كرا دغخرچ نالوا راو مدرمدیشمآی  | 
 كنسيض ا قسز ای دیارط ۳ هنلاوحا كر کاور خاص الغا وا ق ا 1 ۱ وو

 ك دتشپا نملص

 کې بوزابهرک دنر ندنز و قلهاوخرمخ انبهنس هیلبج ترهغ ولو
 3 اردکتمومومغم
 بحاو ةاضقو الع هکر دوب هرکدت ن وم ۸ راب دردن وکهنب انجیراثرضح ناطاس هللاوابلم

 هلم اج لنقح رانا یهاتسداببأم تدالجباذجبول وا یرلمعا درام |مزالو هباعرا

 ۱ ید, یرامارکدا دجاو كنار و ط تالا محو رقاهزا بوروم هام اعم هلت

 هکردل ومامزر ونقاص نداعددبیرو دنکردہسانما ق مرو بانذجا دراو دنکندراک

 یاش تفالخ بانج ن دلاوجا قح هلوا ید وم هل افو لبق نکو طز و هعافدنا رمو

 باباه چ نشا قج هلو نر ین اه-|یاضق نوجراپ یا لاسراوربرح وب دزر دی تایص

ڈ لج یدلک نوهطیخد
آ یس همالع هلا یرنفا ناف هداز ایر لن

 ر هکی رنف

 تنالبم ترضح هکو یمسیداراوبارکرادقم رب لتراندیامراپ ںیا تاداس بیت

 تدآنهلس رض ك نكد یبرب ندق وس لها بوزکلوق نکب یس ضاق لوسناتسایم اکو نم

 تافتلا لغلوا ن دتاداس یخدیراو دنک مورخ دک دیدم دناداس ن فرح کدتلاضتقا

 یش بیقت هبضقراپ دا بدن نزوا هاولد ینب رحوارجا

 همم عاف هدرا هل وقم وب یاشیاندت اداس لونګ لاتوط الف دلو سک عن مەی دنفا

 یفرع نولنکود لماع قدرط دلار اشیا حرطیناجوب ب هلی دیا كم ردوک

هدانا لوا یږپا اراش وا ن ام رط اس هلتسلکم در ل ہم
 leaندمآ کن  

 یراهودحمویدنفاتغم لتفامض یلأعر بودی طسوت نوګانیفرط
 اورقلوا لاما
 فیل [یرابضعب

 نس رقت لعبر ولوا بلعزم هتم تدو رب بولوا ع یددفاب نو یس دفا لوسناتسا

 یراپدنفا جاقرب ندما رکی اکو یمو دو یدنفا تفم بودی اتوا

 اص كند اف قسزآ ل وءدوردآ توع د
 هنتفویس وکتفک كالع واک ی

 رەقاھنى رلا دعا ثكنتتفم بأنح هلغلوا ام
 لتفایضو بولو تیسأنمو تبصح

 تروشمدقعەلأ الع نوجا كمر دنا رسولجبوشاپوس

 مصر ید ی دنوا

 ۱ ینس هعفو یسیضاف قیا
 الو ورا بودبا قاط اراخ اسو ك هجنیندپودیا نان و تفادیدشا مچ

 ناطام
7 
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 و ههاتسدا ز رو وطه بود كب رڪ ۲ رفددز دیوک رەخ "هشخ هنراا رضح ناطاس

 لا ور دکر کل هسا سولج یدلیا نافتا هلبا ا1۴ ب ودیا تبعج یتفمزاتونلا
 ینسارتفا كنا دعا یخ د یس هرکذت كن دنفآ یغمرابدروتسود همهو یرانرضح ناطاص

 بوزاب همان هامل اع هاسداد ی :رلر ضح ناطلس لاو هلغلوا مقاو ولتروصرږیا دس ا

 ستولح زس هلک نزوا لګ غالسرا مع بور دنوک هلی ید نس هرکذت كني دنفا یتفم
 لاسراهلطار بسلا ميرس دصاف بور, دلی و درد لقلوا رایعجورازوس نوچ | یری را "

 هدراکتس فک هک لوا روا نسا هبآرح ونوح :لیناطاسح ازم نوج یدلپآ

 نس هرکذن كنم دنف|یتفم بولو لوصو هوپ امهدیهمانندنفرط همطعم "لاو نکیا

 فید یاب یاس بز دف و ییا ۱
 ام دقم ی دنفا نیسح هداز خاراب دشاهنطلسلاراد مزع ندهاکر تس لوا بودیا زوغالوق

 سنا لیفکه رل هداز مس لنس هعقورلابر و زاص وصخ ب ولوایسهدرک ب ص: كرکسم ۱
 بولواربغتم یهاشسدابریبض ندنکو شا تابا دوجو هو دنکلاتنطاسر ما ندزوکیغو دلوا

 نون بور وک لبروهقم کال مقتسا هل ہم الکدو فن كنب دنا فم ا نلاص تسال ادر وز هرکص

 عبط بو دیا نظو سود د یدرںیا هح اسمو خرد هحاصلارهاطی دمایریدتون دلوا

 راخ عرزو| یوم صم دقس هتسا رازی هزبسدولک عارم لح و ى دیش ام اقع ن نوبامھ

 لج هفلهاوخ دیو ضورعم نزواهجويقآرا دساعیب هفرو ندبات اشن ندقلهاوح

 اانقح هلیرام | تدسن هب هر اج و نامغطو کک نمادی ناک كالم بویآ

 تعرسهسر مر ندیلر وپ یر یا ربخولع یهاشداب بصع

 مادخو نامعا هل بویم لدا تقوارم هرو دنک مدآو تآ هکد هکراپدلوا هناور نزوآ

 نغلو گكنامورملد درمرب ینطصم یل دک.د ندنرا هفملخ روخاراب دلا هبورک بولمکود

 هل هجا ںاسکس بودپا بسکب رقت هاکمتقرافم بور دشنپ تآ ههاشداب
 شیاسآتعاس جاقرب بوت اب هد رقیق وز ماسشخ وکار ایدرو كول

 ند نرم اسا ل وا راب راک هشرانک ابرد بو ر اق هنک و !ییهجود هم نو زرا ۱

 قبافرب للح مان یلرطاف بویغانق هعاکر اه اتو هغرداف هکر دیا راشلواژ اتم ردقلوا

 هب هزو مک ب ون هقروز لوا بومق اب :هحاوماو هبهنروه الص ن کیا هنتر روش دیدشسابرد بولوپ

 وشرق هل هن ىف .رایںاک اد کس اس رف و هما خا یمن ربا عج بوبم]» ارا ] هططو راد رک

 ہک یب یاج رع نسیم هاو 2ر یدنذآ نه یقق تماس ا هحنابصاخ 1

 زادنا نام رد ی هنس هرب زج سربق ب وود هیتممسر ری دا یسیضاق لوبلاتسا

 ه یوق,بور دلا ن دنس هنانیدنهانیسحبوراوماشخا هجود یشاب یتش _
 بو دیا نیبعنرارشمابم هنناب بور دنیهق روز رب بو رو: ڪه نس و ق هاب بور دس
 ندناداسیسردام لج کی اح دجت لمس لغ وا رایدر نوک هبا رد ىرذوط4سزرەقو

 هداز اخخ نسح یدبا ندنلسن هرس س دق شاب قشساع نیفراعلا بطق بولوا

 یدنفا يګداپ دنیا نن پوروق هقروزرب یخد یا یدیاراو ین دایس هلغلوا,ندنییارق
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 مالسالا "عش رایدروتک ب ودیکمدآآعیرس هلدا نامه طخ ی دی الاد هبرق نانس ریش 23 ب

 شا هاو یذحود یاب است اعد زار لس فروش : ناکاک هبا وتقر لص تولوا

 هسدا شهقح ندزام وب رکا زاد در وکه ګدرا كلغ واو لو زعم * یتفم هلا ن فیروز

 1 لد نس نیا ما دعا كاس روشلت هدورگآ ندزاغو رکا نسلنک بواک بوملوادبقم

 3 تڪ یاضتفا یافت 1 یوششناکآ هلعفلو شنک هدقم یاحربما لغوارابد را ست

 شغل وا هس ر روف نوذقل احهدات زد ر ونھ لاف كتب دنفا لاسح هلمسسس زاسان "راتسودب

 لیا مور بوکچ یتیاتو راب دید هرب نوط هراږق دا بوشبراکآ یدوزکب ویمهرو هزاغوب
 هزا ورد هلق یدب نانعمههلب | اتساپ هزابا یخ د یراترضح ها داد رکم راب در دشنانپ هنساش

 هبه رق بوتان ید یدنفا لیسح فم هکر ایدراو هم لوا هرص یق بوقنح ناس
 ح آ . یاتسب بوشر ایراترضح هاتسداب ید !نار کر اضف روپو د ر للا هنو بوة ہح

 و اک لر هسسنوید طالق ی روش ر کیک هن اکر بو دیا لاهي یشات

 1 یدنفا ناسخ نودرکس هلد | نا مار ناس ی د گلولوب و 9۵ .در دخمهأتسداب :نامرف

 . زونفتسای بوروص هبرع نوتنود هنکو !یشابیاتسو نور دشن هس ا

 هنلزنمیرصطب و نارد هرفکی اکسس رتک اهکلقدرا ٩ هب هب رقمانهپرالق بورگن د ها

 یرانمرها نابئاتسر هرکیصندزابن یب یادخ مع ماسدو تیصووزاینوزانعادابور دینا
لوقنملا یداهلوا بوت ؟دنکک

نوکه با قہلاراد یل وقعلا و 
ناوربمه نحوتفرب حور ب ور د
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 بود ناو نودلم را تک هللحاس لوایتتىم 9 هلع هللا هج )ر راد لتا لی ہلع ن 2

 ۱ ییدنا فرم هلنرا وح سر لم ییا ۳ هژل وساتسا توسروأب یر گره

 یس هکر یوانرضح هاتسداب هکردلوقنمیتحیدلاف لظعمارالد لکو اسزدقرم

 عرب 1 یکم دا لوا بولاق فنکوا هداس بو راقسح ۵ ر بوا ارغوآ فیس هزاح كنب دنفا

 یدنفا یس یدیارروت نوسروطو ىدا لاوس تن كنلاو د رادو هر

 لوس اسارت وعد زدقو ربو ناد هع لوا 2 مهاتسداپ ولت وس بوشود يس اکر

 | نییزازه بو دیا لبصفت یب هباکح و دیدی نوجا قاوافاص هنیس هلا یسضافت
 لیعب قاسم لاکر یدنفآ یس یدر دیک هروشایوس مه یدر دانا هل يج وک هلبا
 هفلا سون یدرردشالوطه رب ناصن نیواقاف وز لوہناتسا یدلاق بات یب بودہک

 یدردنود هبورکو دنذآ اکسس تسکرآ ویرو RT اا ر مرد ةا اف دل یو اظ

 مدرك ہک لاکر ن تشخ هونلا دارم ناطاس هعکت وا هکیدر لق یدنئا س

 نچ ییا هل جوک ی هنا سم مکیدیروپ لتعاس مرا م دزابلوا ك اچ هرهز ندغوخ

  مدناببو وا مو نوک حافرب نت 1۳ كىو لواو ملک هلن بودی و نعاس

 اعا هزابالا اوحا لمصفت یدلوا یسدضاق لوسات ما یدنفاز رعلادع هداز یلخ هردو

 "هن اتسا اعم بور وتک هلا هلا نام تس یاتساب هزابلاثساب و رسخ لنګ را رکسزوت واكب
 بولیریو ینلابا هنسوب هباتساب ا لوایدیشفاوار ؟دامدقمی راک لکه دانس
 ۹ لوغشم هطبرو طبض بولوا فرم ەە ةولاس وبا ارس بو راوهلیما لتفاح ناز ولا م

۱ ۳ 
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 ییالو لها یکم جا لماغم هلفلخ نمسح نیغ وا۸ نکل دهداسو قولخر لىفت ی ںاوا

 امایدیا نانو نک مرا اش ناما لتساسرما ده مهراب دا لینک

 ه>ولتساظید ردا تکرخ#ر ژوآ راه 51 نادلمف ۾ ی عن اط ی راپ س

 ما رخص ا هراو نکی ب اهر بوروآ هد ندرت یرچب یکیارب لنراتبسلوب هر وكسرهو
 راسو یرابناج هز هزل الواو نامو طدخح هرلنمم وا هنیراوو دنکنودیا تیاجو

 يوا یدرنوذوریکب ول اراحان يخدلوا تور دن وکو ڈر ڈوب سد ىە دراو تم دخ لما

 المئسا هتمعرو هش الو هلقب ررطو یدرار دی ل تق ابو ت راغاب یتمدخ لهانآ او هلن قلق دنک

 دوخ نر اکر قس! ن ۳ هق للو وئ سلاو ەسەپ گل اتماب هزابایدز رکا شش اب هتکلم ةالو بوی

 جاج غوا بول بویمر دبا ل خد هیهنسنرب ندر غو هدر ء قوة > بود ت موصخ و

 تکرنەھشەر ررانآ نسی د او بلغت لاغل وا شکر سو ناجتم در مر یخ د هسکو أن اغاناعاس

 هقجاخ لنکنز تلابارود بوسر وپ هغ دصقر اکتسیراملغتم لوا خدایساب  هزبلیدرارییآ

 ی رب هذاشکلل د یاضف رب نونهرو نلامحاتآ ارد ن لنور ط اراد اا هنساردګ

 كر یاشار لوا هنی نکیانزواشناصا بو دیا ل وزن هاصاور دزو آوا
 لای دغو یار 5ل راک راک عاب اولام بولوا نک اس لنکلتفج هد هیحان لوا کهن سکر مات

 بؤاس شم دو هند تم تک یتد هننم قلرادزتفد لاص ۱

 رو شمر هلنمانهشب ناق قالوح ی دابا ناشنسا و نامر د هنو لنا ر زمه ضعد یهو دصخ وي

 زیرا هنغحارف یزو رخآبودیااز زعا ینلغوا بول و مس هب هزان هما تااتسمی رجب هاب یب

 هلا هورکر پس ندنعا | وی دزلوا تصرف هل و مل ارز وق ن درشم لاهح ب وردلوا ینوب
 تنا اخ بحى داتسا هزابارصعلا دعب قاعت الر دیرافلیاهنسا رج 4ة >اغ بوش یسک با

 بويلاپ هفقا ك نفتو قوا بودیا موجه بوشب ارراکبانر وهتموبنکیا لوتشم هغ |
 یرایر وکر دآهز ر دقو نال هرب بودا مس -وتسر ق هب هزابا هل | تااتس می رج قالوح

 زابل مات نراکهکپ دلاص تآ عاقلنلابوید ملا نمافتنا كرانا ن دنس ی رمش نسرارق

 هلج یراغا چ او یسودنک بودی تغارف ندوضو قجاوا شود هبال دق ازتم ىر: غر هلو

 رای دلوا لوغشم غم | قوا بوکود هنا دږ نرل هبعج بولان راناکه یوزاب لامر دوای دیا یمکناک

 لنت مدآ کب ارب یدلیا لتقنوروا ندنسکوک ی یر چک: قالو بوت آق وار هزابا| دشا
 بودیارا 5 راحان كب نطصم إغوابول بوایزورلنوراد لس محور ها قوا یژنکایویا

 کمانی ا کلا ناب اوو یکلتفج كنا بو راوخ داتسایدلرافتخا

 یراپرهکب د نالو! ننتج اول رپ لوار دکر که سنلوارکد ذکیدنلوفع پول ۴ ینلامرفاو هل يط سوت

 ررق لاا یرصکب دهرا ناعس هکشع د تقولوا ی دغو بور وکلا هلا تعنصر ید

 هز هجساضتقم یرالعف دو دکر نادانوپ ك ږيا ل غش م هپ هذاعت سا اماد بو يار ههر و ترانا

 هول ندنفوخ ناماسچاح ندن ار ابدلوس رلالب رخآ واوا باس هکمر شا نبع ضر

 یا ءانب اکا یدیشع !موتتسو تالک تشرد لک اکی رام دآ كن زاب لنا بو حاق هنس هعاق
 يورحر دقو هک وا یداتسادهزابایدمشلپا دع ہداثس اب هزابا هک | لتق بورونکهلا ل ارپ
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EYی دبا مار 1ایمرحم یرق كد كى رووا ) تق لانو هدز کا £ هام  

 یاه هعقو تلکد ینطصم)غوایوان ;KL زواهفسا ی ارغوآ هل مو

 ۱ ردامیکا كر یتطبصءاصوصخ م دمر وکی را كنج ه | رهلدیکرانآ و مما ردوا قضم یک

 تولرو روم تولوافاذ هوس هلمحاتس ا هزابآهرخ الان شمر دپ التو ۱۵ ملم اهاهاشم

 تاعرو تعلخ بوزونک لیدی ناوج طخون یک یلجرع لغو ك ناما یان لغو
 اکا ن دنمر وس یدآرار نب رج اه ندز لهو نو كر د بو ردتیادافتعاهب و دمکماع هل |

 ر دا شرایس نیراضحاثانساباب هد نوسا واز زعم یک كاس یخ ںلوا ب اکر دقو یر رض
 بولر وپ زمر روتک هنروضح بو ردنانیاینساباپ بوراوادانعاهیاتساب قاوم یخ ږلوا
 ندقاج وا یعدق انس همحان هونرد نا مانك یتطصمیدنفان زاماسهکب د یالغوآ

 دودح بافق نور هو مارو هنراددیآ

 داراب ییدهزلیدیاراشم |طبماسدو خب رگ هنرزوارانه ین هزاا هلمس هئ میس اوعد عاب ص

 ۱ یاس یاطساندواب ایل وحید هاو غا یراز ون علم هام ۱ یساوعاقا

 ۱ ۱ یل هداز بول بوړو هیاسا سیا هجا كب شب هک نج اوم یلوق هون مس اقفراس هنسآم ائ

  ناجاسعر دو یلجرتقوب یربخ كنەنسك ند هبضقو شی ش# |لوتهلیطرش كمردلوا
 ۳ یمشرا یدلی سيح بود ردلو لامنحوا لکدر وکه ر وضحاش اب کن یتطجصمو ی فا

 خر اکر شا هعفار م نو درو تکه در وضح هلراسومح یژولزامعتسو یت الو نامعا بو دیا تاید

 تکا اہ داسیلح رعراب دتارابخا یراق دلوا هل الا بج او واع دنا ءوس كرات روا زابع ڈس

 رفوصخر انار ک ب و دیا داهشذشا ریاعییا کو دتا عز دقعمو هفنهدر ابدلوا لغ وا

 یدتروتک بور دنوک مدآهرایجادلوااثماب لکدید نوسلوا طرثم ساب هسرارد یک و دید
 لتق هدرلناالاورار دانید صن ینام > هتہلا بور دما فی وکو بید م جگ ل ہا لا او
 لک لک نوضح راب داب نغو دلوا هن ی دارم كلن اتسایرایج الكدر دنوک ر خو هرونلوا

a ۳۱ یلحرعلنرلک لس ییدصتاهرکیراوازابعخ وادا قوش نا وطس یلزاعب  

 یدلتس اب هفماغص نرللوقبو زوح نر کده آر ف للاب تنمآویلیس هسا ضتقم طرش

 خاج ضف> یتدناماس جاط اکر لپا باتع هطا دیاقحاطاو ی ارج دا لع) هرانوب م دهزابآ

 هزادآ ید رويا اوج هژاربد ن ورتم اش دژاةاومطا ه له یضعت ۳ | ضاق تناابضقاف يوبعآ

 لق یو دنک اعد بو دیا لق هللا رب شمش مز وتسراق هن زو کف ىلج رع یلغواالوایدرویب یخد

 ت ا يروتک تااهش ؛هلکی لح ر عراب دتا سفن نیطو هلتقوانوب ھہلبا
 یآربهکنسسروآبمهن سر الغآ ار نولود هنس ایا و زار 5 انار د نادر > سر لق

 نودیاثعافتس رانيا یکی یطصم هوار دابا ةق لاما یجاحوس اب اب كاعد ی رغجاحادا

 یردارگ رع یاحیدنکهلج یلمامب روح مر داصمق وح قف نکل ارادتاصالخ ندلنف

 نذر اکد نا تلطنراهفولع یوق هونلاع)یدلو 1 ینتخم یر دیا صلح ی >> هکر نایع

 یتسحیاح بوس ی اکا رز تار دیر | امان : هزابآنالنا نسحجاطا

 أ "ون ابعتسو یدلاق یدلغی یک اط هنوزواییم كروب زم یشاط دوراپ دارد هلبایتاط “الط

 یعح هشاط



 هاب هرکص ند مامور اب دزک هدرا رک برق هنس حوا بونلوادرودرط لد هول یس هفأط
 تبدو هکیس هعلق هرداز کیدا هر صاع ناخ هاا اس نوراو هش دح رس سملکأتمان

 بودی دصق هغاا E ایرقمكذلا رنج ك .دووردهعتماو لاومار "هعاقربمبات هنر

 هعاف بورمکهکر دیا سس هلا بور دوکرخ هاب هاکدکچ ینکشزپنزوا ممر دآ اچ هما

 بورک هر هعافامتاتساد ازارتخاندعاص ضاقنا ودیا تروشمونیوروت راف لياۋ

 مرو وا لانوت له رک صد دکد کاشان هزابا هک ر دی ر ندیراما هش ودیاژ و نیس هم | بوس

 بوشپ اب هنسازکعتقزسراز وویاصزکسر ردلوا زسراین هسردپارارقود مامقس
 بود تعانق هلن اداتع شکشنپ بور د وکر اخ هیاتساد سزسردیا ت شاعر

 بودی عور هب هرضاح تولکهتنشغهزابا ندا س هل ۱ واو قاطرالام فلک

 دابدروجوآ ق القا هن لز وملاببوزاب هلون اتقا نی راکدشود هپ هقاضم نیغالم
 هدوسآندنفو لاك دنا لو زعم ند هنس ود ی هز ایا نو دپا !اوما لذیزویلاب هلونناتسا

 هو دنکر هس ناب بواکه يارن بول اق نادر زوآ  نداز کد لک رهخ هب هزبارایدلوا
 هدارقلب بوق و لغد توکح طا لو الاکب ونلکد بو وق نوک اهرب داوای دنا لابقتتسا

 كدا رغاپ جراخ ویدلوار ىف نود لیاد ارم لیصح زتلابا نیم بودیا تکم نا توزاو

 هلکید یتسوک هزابالاح بوالب, اداتنب طوع ردصقرب نزوآ هپ دمانیس هب دراکدخ لغسوپ وج

 یل هن وط ها یغادیس نو یو ادنکن کردیا ترش ابمهنسانب هر ولو مرور دفورعم
 ۱ هیدلوارومآمهل [نسنطفاحخ یزواوه اا ود ىنا ۳ لوا بولر رو ىس هطفاحم

 سشاو شا هن ن ضف قاصدا هلسووفم تاسلا زسا تاعا نا غا اا

 ولا ءار ما 2 دما لنلبارتک ولنتلاا تودیاتع رعهیاز اعمرزو وا یرافک هل نالوا هملاقص

 هل ارانلوا رداقهرفسو یسهرمزیرکسعوراع ترصتهاسر اسو راع باب راوازو

 قاروایرالغوازتاتو توری اروخاههرفسیراذلواردق هحالس هنا ندنقلخ هر وذو

 ندندهاعمورشکمج ندراک امفرراتاتیربو یاغون نالوایرقآموا هلجازوبمنیسخو
 1 هلج نودارومآم هرفس نژوا یراکناکهثسا هداعلا بس> ی د یراهدمو قالفاو نادر ۱

 كس یو دیا ركشا او مرزوا همل امش دالر بوک ی هن وط ںوقلات هلا نارکسرکسعو ۳

 نننیو اج كنس هحلق نئوخ مقاو لنراک هیوطر نوک یت سد نوا كنماوالا عسر حوا شرق

 ..یکسا کوشا كنحهطرافک هل یزاغ نامعناطلس موحرم تنسب اقم یسادعلق هی

 - نامطخ نالوا یلطملیکو علاعفدب یلارقهلیدلروف عانواب رو دیا لوزنهنضوممانرولانط

 ۱ ولتمحالص هغلوا حالصو لص ینابمبوردنوکرمخاک اسا یدررر وا انس هعلق هڪل

 کد نیا مار دم مالع هند كولوارضاعەزكتقو هسزفلو ا تون فک تاشو

 كل بابا ندنتعاطا و تم دخ لبغلوا یرقعم كلاعفالا سوکع.لارق ل الض مرک لوا
 . روتبسلا راو کانکس نوا مزه تاب ورفرکز بید ولو ارتش کتی دا
 : :هب افکرا دقم نوح ودروا تار بولغ ار نوا قلرغاهلج هاکر خو هه اکتوواب

 رپ لروط بآ ها لب زکر کشل ها لعالکوتماساب هزبابونلوا نیعتاوما خار بارکمع

۹ 



 ۰ یکم بوراوهنتلا یس هعلق 4چا بور وس هبارغلا بوغار هدرا یزاب و طی او بوک ۰ ۷ 6
 ۰ هنرارزوا یںیاراشمر وژرولاط بوملغاندساطو باصی رک شلاح و |یندرامسکاخراغک

 ی دلیآمزع هښر ز ز وا بو دیا فوفصباثرت اشسا ر اعلا عب بوتل واادا رهظ ةولصلق دلراو

 یندمالسارفاسءالنرلک+ دنا هلباقم بوقجرافکشواب 2 ول باسمو مسی دندروپاط

 . ن درافک لنراکدتازاغآ هکنج بوراو و سراف نو ا هل ة لک العااضحم هلا لیل تو ری

 کن دکنج تعاس شب ترو د ی دلوارسیم ییلقازو بونلار اقا و رللیدورفتسادرفاو
 ین وکی زوقط نوا كرو زمهامرایدشارارف هنب را ر واط یراتالوا فیسلا همغ گرافک

 نالوا مقاو یروباط گرافک ق دنلوا نر وشم لشاب قغلوا شر و عود هش رز وارواط

 نده اف لئروصیغودلصابر واط لیغلوا لفهاکناشن ین ول كس هعلق هد اق مض دوم

 لیسو راکم م بواوا كنت تفو هيد ر صاح ید یی داف و نیفلواررقم ار دغاب بوط
 تمالص ر رولکم زال قلو م الآ ماس فدھ مالسارکسءبوامکح ترسع ندنکو دنلکراغلا

 وا هیدکراپ دلا رخ لوابونلوا مس ییزع موجه هنب زوارولاط ه در دم رق هراوص نیل س٥

 هغلعندمالسارکسع قالخاد,قا ارة نالوا نکاس هدهقنل مجروتسا ندرافک ما ق

 هد ر کىسعاتسابراشاپارە ساو لتقز س هی وراش |ضرعت هن ران الغوا تآ ن دمک هیهرخذو

 0 بل وو ناووق مارو طر پا ینامیسهق نآ دعب هلا ارالاپ ولو

 . زارفو بیشتونار مو تالاسم بو راحل یراتسابهکیدیاراوراغاط برق هلحنوایدنلوا لوزت
 وی عفو تننیپام هلروط بآ هللا کام هلو ی دی ازاس هلبرغودارپ وخ یرافکن الواناکسو
 . یاونلوا یلارف هل یدیا ولم هلارفاک ر وآ كج هکهقنل ر هلټشم مقرر هد هر زج

 عیفر تاغ هقنلپ لوا کا هیتسا هبلام فیل اک؛ ن درلو دنکر رق هنس نوا دک شارد هنلیعر
 "هی هر یراصن كولم یکیسهعلق نی بو دی انب ندارن كنس نیغاوا مقاول
 كب اا ثعرع نوعا كن بودی عاما نرس كن هقنلپ لوااشما هندیاراعکا

 مدق هه زج لوا بوک لر دل قر الاحیپ یک وص یروب زمر نیمب ره هلن ارکشل
 یاب هتعذام نادم لغم و لفاغ یخدرافکب هداسوف رد هقغلر لوا و لو بواب

 هار کد تا بوتا او هارد جاو اهاشخابوب ود تراسح

 نہ هکنح هنرصلا لعراب دتی ماها اتسارحرما و وق هل وارق هنفر ط هل ین آیند چ

 را هو ربا كنج محو تیعج هد هلق یرکس بوغار ی هلق ی دیس هرفکهقنلب تولوا

 ر دا هرشم ادا هرکبعت کنول راب دلوا دیش نو حورحم

 بو روتک یراباص هکرتر فاو بوردنوک هکمروسناصیناغا ناماس یسادنتکب قیاس

 ندوبق نیرغوآ رافکنکلرای رج روصق کنج ید یرارھاعم نادغب و قالفاراپ رب
 وتسأنس هب :هقنلبو یدراردیا هعفادم یوصابیرامدآندی لاقت قوس لوا بوقبح

 ازت لتمانو نام قمردسانپ هپ هقنلپ هنب بولر وسر هب رع یدلر یلوا اسد
 ۱ ١ ندراپاصوا چاق نلایم دنلازابرس ناوجرب ندا رت مرداح گان ساب رغخآب وئسود ترخ

 ۰ بوبگاب هیوشروقوم راب وط نالبتا ندراغلا هنار والد بو بیا ناج كارت بوردلاق د مدرب

 بورووک



 یدمدبوشود ترهغ ۵ رگسع نامش یژوکینآیدقآ رشد قنا لمدلوابو و وک

 تروصو ورابدرو|شتآ ب وغس دمد رفاو كر دیا تعراسمو تقاسم هن را رو لکمر ولوک

 توق هحرکا رابدتا شر وپ ابا یو دیاا دس هنخر بوقاد نیناح لواكت هقناب هليا

 هدهعف دمو ها قمهدامآو لسمهدام ور یندرافک امارای دلوا لخاد هی هقنل هل هناوهتم

 یت>-یدلوا فلت سوفن قوج یتق نشیفرط بولوا كنج مطع بو زتسوکت رج هد
 ةسسیا ندرافکی دلوا دیش ه ددکرعملوا هنسک مان كاتساب یریا دنشک رابه ابس یلهتردا

 بپتیرالاوما و لتقرامکرامکبو رتسوکز» ترصاوغق هدرصعتفو بوملوا صالخدرف

 ید بس لوا بويل هک هدو در 9 !بوگک ۴ وصبونودأتساب یدنلوا رسا یرا دزدوراغصو

 بوقلاق هلیرکسعاش اب لق لوا ح ایص قو داو دج هیاعریلمابتحا مسارم
 اما یدنلوارافلپا جد هنرز وا ه قنا رب قراوق ین, هلر وط ره ن دنس هب نا د غب لو لکه

 نوا هرات ات اسا : لحوا ید اولسي ار یلاخیرانکاماو ع عاق بولو لن کار نی وعرمراقک

 ا یزاهق لپ یراکدرا بو دیا نفآ نافک رز ی یتدراتات بوردتنل
 هلی رتباتدواعمهلبا عانغ دح یببودی قاقزتسا نیرللایعو لتق یرافکن ریکهلاو ق ارحل
 نادفب نکل ناو هرز وا هقغاب ربتعم کیا مان هوة سارو هقنار یبدکیدلپا دصقاشاب كعب

 یتسچایا دوس بو روتک هتعاطا یلاعف دبنالوا یلارف هل بودیا طسوت یرهدوو قالفاو

 هنر انس یعاصوبدهلوا نجا هسیا لب ومو بهر بو دی) دې عت هغمراقچ هب هناتسآ هلايا ده
 لصاو هنتلابا رقم بوقیج همالسا دالب بودیا تعجارم ماکنسود یتداشماب بول

 نوح هل الغا لسالس راک هدنز رفنز و هلد ادا دب ءادعا ؟هعوطقم سو ر نق ںلوا

 كرد امهر )وصحو لوصو هیذیلع ةرشعلنز وفقط كىلو الا یذاجیدردزوک هود امهر وضح

 ام 13 نی .داب نام رو هس یالنق كرادرک نم مرهارافک لوان رک د شا لود

 ضرعهنلودرد ل !ع مف ةاو بو الشق هد هزتساس یدو دک اسا , هزاباو ریدر وک نداق ا

 نفر ناضمر ل 19 1 دا ندمآ یدیا شمر دل یراتبغر هعاص كسرافکهلنوریا

 یذلیر زار ی روھ بول اله طب لارتعم ندنلارق هل

 ناطام هکی رپ او یساملا كيلا یدىشم ا طسول اسا هزابا هتعاصمو نو جرار د

 دنمررجس نالوا یلارق هل هدرو د لوا که نل وال ص دقع نزوآ لاونم نالوا ننامز ناخناماس ۱
 هنسنزآ هلعمروآ مد ندقالوقو تدوم هلب | یراترضح ناغ ناماسناطاس موحرم

 م ناخ لاک ناطلس لی نیو خ هک یش ہرو س ای باوج هب یی هزاباما یدپارورو
 ریثکلامرا ارقهل تقولوا هکیدر دلب نکودیل لاح یفالخ بو دیا بلط و کر و هجوم یس همان

 كمروردپ هوطع فن نخ ہکی ارخ مل امم نالقلنراتمذورب ندلس نواویدیشم | مازتل

 ت: رد ىدا شادل مۈرە دورها دلی نکو دبا زکبێناو جد بطر فم
 هل ب واکب وتکمو ضرع ن دف ر طاگ ساب زا هلرافک د بصق اب هزر دا تاع دارم ناطاس

 اتماپ وضآرم ر زویسیکب راکب یکیرایدلقںل وا یعاتس داب مولعم یلا وحا كښ راف کج

 كنبلاوح لار و یان فوقو ەش روما یرادح رس هو هل بولو ی سیکیر کی نو دانا
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 هل لکلکنونلوا توعدهتداعس هن اتس ادر د شنل و لنرار وما كجو لص همقد ع
 Ens دا تاذلاد یتدی 9 رضج هانملاع هاتسداب ی دیشی وا بریت را درس ەش رزوآ

 "نام هتونابعتس هام نما تاممراضحا ناوپدباراهلجو ناکراو نابعابوروسب تعزو
 ناب ابنا كسا رک اقراس هرس هو اسا ر هزاباویدلوارداص

 :نیولیر کیوکرابساب یوبق هدارغایو یدنلق لک 4 94 هنطبضیرچلپ ؛ب ول ر وقل شاب
 هدرد رمهأمو یدلردن وکرل رمو ده ھن کا | نسور ین امم یر وک و هربخذ

 هنانابح نوک یر کب تناضمر هام یولوا ما رص ا لا

 ا وک ینزوقط لاو بوقمج قاتوا نامسیدب یم رکیو یدلکید راغوت هنکوا
 نون وید هنردا بولواراوسهانیل اعءا عم داپ هما مظعیالآ یدیا تبسلا وپ
 هراز ا تکوشس راپ ر هنو, امه ع اتوا ب وقہج

 .باوجهبی 1ا ناک ن دنفرط یار ة هلو یدر ولو | كاج یسهرهز ندبه گانلبا هاکت

 :ققصهرفسهنب رارزوا بوبتلوالع اسم هحاص رزوآ هجو قیداوا دنمزأبوارو و

 :هف ولع نادانح اقر ندمنع اجرای وطهدامآ لوا یدلروتزاجاهب یلبانکل یداوا
 .نهاکرابرد ك دنمدرد جوا ییا لوا نر اک دیا توص مفر لهاکرب با لعتواض اتقا

 یدل وا یاقم ما لوبن اتسا انماب ناعنکر زو یدل وا ناطاخ یرهلک هلتسایس بت
 1 .هش ر اغا اغآ دم یمهودو ا لغات سعدی لح  رعلا دبعهداز یلحهرق

 1 رارکسعض اتو مالسالا ج واتساپ رفعجواتا لیلخواتماب یضت رمواساب مارىبىدلاق

 نا ویدباب راوامطعو ناک راو ر اوما راس واغا قطصمیشاب نابکسویدتفا ارعرادرتفدو

 ایدروم هج و هنتیم هنردآب تمیز ولو باسنکا تلودباکر ها رمه

 یدنشنل وا توع هتل ورد ساب مزابا لقدنلوا فییعت راد رس هند لا م
 .باکر مه هدرلاتسااع و راک سای رک بودی بسک ب رقت لخ ههاتدان بانج ب واک

 .ىكسىعزايديا لیهر تکوش ی باکرنب رقهطا ارزو نانلوار 5 دیدرانا هد رفسو ییا

 .هتفهرهداماپدواد بونلوا ب e هنس|تاممر اسوبوط ناب شل لمکمرهررفط

 . هب ردا ینوکی زکس یم رکب ب ولیج یکی وک تلا نوا كلاو ڈس هرکبصت دق دنلوا ثکم
 . كنس هفتاط هل یدشترش وک هندن ًاحهلاغا نیه اتسروخارعمام دقهراب دل و لوضو

 یدنشمردروکن رخل دلوای دارقناو تعاطا هرب :امورب تولو یع ا

 . راکخبونلقوب یتلخ ك وابنک اس كنتم را مور هلیتفرعماغا میه اربایساغا بنام

 . یدرولووگسووما نو نو ب وایروق ناورد هد هنزداورایدلوار ومامهښ رغس هل

 ' روما لخادهدهنتف مایا یدنفا د دیسلا یس موق رم یںنفا یش فارشس الا بق ی
 ار رز ی نیارکب اج نورا ههر بخ ی ركوك |تعاضا ید یاماد هلغاوا روم دلصر دمو

 . ھر لت راتیعج تفایضهلما لغواو یدنفا لیسح هداز خاو لقنتالک یضعب ندنا
 ۳ لق دلوا نمامه دز شو یدو کت فیض عد قلعفم لقعو لح نوامهیاضرفاالخ لاکداک

 £ یا هظلغم هل نایاو راکنا لنراقدر وبدي دشنولا وس ب وراقیچ ندنس هن اح هکر



 هانقحموقرم یاشدای عبط نما یدبشنلوا رک ذی ربح یکیدبنا نبی رک سلب
 ؟هرهشو بول قافن نا تالک ةع یسا دعا ضعب یخد هعقدوب بومل وا رب دپ توفص

 هل ها مب یهاشمداپ بانج بر اما تمت مقاورعغ وب دریا ب ذکق هی هیمناه 'ةبیط
 ند هنردآاغا لس هدازاشماب حوبصت یسا ضرب وق بوزاب فبرثس طخ هفت گرورم

 یدابا ین هرصموپدزآبدلوا یسضاف هکم بووق هب هغردقر ییدنفا یتش ب وک
 لنبسحهداز یادش وفم ب و لک د وع وم لجا لنس اما كلبا هجون هی رس حن رنا

 واما یخ وص یو رقنا هت رب ی دلیا تافو هفنا فتح ندم و عرذ ایک یم دغ كذب ںنوا

 ' ویمآ یھ وص باا علانم وەک ر ید خر وم یدل وا تاداسببقندځ دیس ر کی

 كلر و لودناتسا هاب هیامقن لتق ولوا ارهاظیںل ريو یس هیاب لوبناتسا لقدلوا تق

 تی اعر هلغلوا یرهشمه هبیدنفا یګمالسالا میس نیا ندرومآ نالوا دعرسم ۱

 هلنراتمس لیا هجوقو یلوطانا نکیاهدهنرداهاسداب لدا هج وقرد نادودمحلتقیدایئغ اوا

 نادا بودی روهط ر هک هلو مر هلوک نو وةحاف 0

 یر هنسهبصق لسوم۰هرقب ودیا مطقو دن قینزا وكيلکو دیک قرق
 دژ کب ناماس نالاوا رم هقبزواو لق نوسنکو تاشو شیک ا

 كفار طا لوا بونلپ وسیرلک دی ت رمضملاصیا هراو دنکو تراغنمس هناخدل ]هنسک

 هو نایناتسب هو رکر لحود نیتنابیعأتبسد زای دلوارر ضتم لمخ ن دلذاخ لوا و قل

 لنقبورونک هلا ن نسهر بوزوسیراغاط لوا بوراو یدر دنوک یی یس ایاولح هلا

 هددق اس ذنس ندقلتاپ یعاتسوب اعتود لاوحا یدلوا لانک ار یسا دعامبودیا

 یدیا فک هزکد قآ ها ن وامه یامت وداساب رفعح نالوانادومق ها توازو ب وقیح

 بروقلاق لعب بوت |یراب و ط كالنشر فاو ب ول لوصو هنکو كل السد هجا یذ هام
 ناب ییارکملنراقدلوا ل صا و ردارد ل حاس هک ندفسک ذیصق نره اامضم ك قالاس

 مر دنسک هداشا لواراب دی ادا سقف لو غ شم هد ارد یدږیا ناز قوح هک رانی خلق تلر رف میطع

 نو اھ یافت ودیرلتابلید نکدارل وفشم هک اارتسا یادم هنلحاص

 نق دلواربخ هیاش اب نادومقبولبروکران|خ د نداعتود یکی بدو وربخ بوروکن کب دلک

 کرا دروکینآ لق دلرغوط هش رار زو اوب دهلوا یناک تدعاجعم هنهرامل ۳ و یرایک هک اب |

 هللاا ود اا ناد وقرا دکددیغارم یی رح ورا داحآ هارد یف نار کم رات یا

 هلداراداتلوص یر ین ورد بول وا میطعرانویلقراپ دشا و ط بوشیرب اب ومیرم تهد ر ارزو

 تا رح نر: كبش ب وطلاتم روم نیغ وای رامک كنح ولا الام

 نالوارا دمانوهلاس , نوز وا یسارهک هر تن کد |مادقااشمابنادومقولبدزتس وک ۱

 بوتاح شاب هسا بودل غوط نراغمود هلی وا ید كبربواشاب یم ندارما
 دیهنس بو دباتباصا یس هناد بوط هنش اب ك ناسا نلحا یلاعت هربا اض راد ںلرابص

 یدلچاوریکراچان بو دیا كنج همان هلا بولو دم ید ومار لوا یدلدا

 هسمالسا تم یدب ناو د رماتسهیلتعاسیعشک اسا نرفعج ناد وبق كم روک اجود

۰ ۴ 



9N م هل مات تربع ب ودبارادافقنرایک نود هلچ بوروسوزابا نسهد شاب اچ اض تلف 
 رفلک بور وس ویلا هننیع نغودغاب كنتو بیوط ند رافک بام هکی دل لجو
 یدنلپ ا بوزاک هنکولد بوطر لس ولف رفاک ی ايق ڭم ە درت شباب ید تاج هنوملق

 نافکب ویب ؤ3  ورخامالساتا رغبوا راصهنو يل لوا 2al را رگزو رابالق لع لو

 هععسارضتقم یراهدلمح تد اکو هم ات ا وكبر کل رفراب یوق عاق

 بور وا شتآ هنیراتوبلقو دنک بو دیا راوتسانب رارصا مزعهلیموهفمرافلال ور اغلا
 ننس ار شت انک یدلتسابهغما وشو و ط نفیس هش رخ تورا نچ رای درد شوو

 ۳ ویلفر لواراب دلاف نند رادپ آر بشم وراکراو ران راکت وملقلوا شک اشكو كنج

 اغ ودبول اق نده شاش هل مہم شت ابات هلیبهنسکدا بور رشوت وط یراودنکی خد

 فوم اماراب دروط هيا أا بولبکحو رک ندنیعالمشلوب نسالب لوا یر هغر لو نو اھ
 : هلىارابالقو بونلیاص هجا روم بوط لاق ثلنسهد رتشساب كن اتم هاب نادوبق

 بولپرا هلحوکبوناب هلس ی لایق تند رتتما بوملوا نم قلوا ثافنم هل ااسآیدمشاراص
 ندنیخ هغردق یار, بودیا افطا هلککودهفلامقو كاهکحوص ندابردو راب دلواهغر الا

 ات دلوا كەن ەد رتشسایرابد رار ودی هدزتتسار نا وامسد شام کو توم بولاکدب

 بواب هلهلبا نوینهج نالوا لترا ا بو دیا هطاحا ناز وس شت !هیلکلابشوبلق یبا لوا
 تما راررلوا لعهضم هذابرد یوریونا رافکی رادیقم كس یکی اانممع نا كن سکيا

 نالس یرادقمزومکیا بولوا تدا باری سہ د هکر عم لوا ةازغ یرا د قمز و ہتلا ند ر

 نادوبف راب دلوا لو غش م نام هرولاروراپ شمات هکینالسرارکت بوتود ن دارای دلوا گانجز

 قع روب تسایس هوان دبا عیب ماعطو هرمخ ذهرافکیب رح لوا ندنقلخ هردنسک اشسا
 قیعب راو نينا هنسازربمرقتسداد هبصق یدملوا لدقی رابضعب بولوا تخم رامهتم

 .بوذوآ یاس لیبج واک« اا اسا از رم ارغمتسد ای هدازهاتس داب له اد :رضآ

 روهطروزو روع هکوب یسلاج | لیصفت یدیشمروت وا بونوق هدرادکسا هنلئاوالاسوب
 | نانلوارکیاقعاو دالوا هرکصددو دنکب ولوا یلوتسم هزاتسو دنهو ناروتو نارا بو دیا

 ۰ ىلوتسەكزواەرهنلاءاروامو ناروتو شاب ازقەن ار ااه ئ دل راشلوا لوغشمهنتنطاس عالام

 رباب لپ هکیدیاراشلاق لناتسو دنه قحا بول وا, طقنم ن دکل ام لواروم ل !بولوا

 هرکصخدو دنکب ولوا هاث داب هننرهس هرک |نالوا دنه هاکتګرداز رام عسر نیاهاشدات

 ها ن نسب را لالح ا لغوا مرگ لال !بولواردب نبشناحهاتسداب ر نو مه

 ركح هناتسودنه كل امر اسو له د وراه دقو لب ا ا سولجەاثسداب

 *یونو ك موحرم ی دنه " یضنف مس ڪڪ یں يشل وا ندهیمالسا كولم ۰ اناما

 .كهاشربکا ی دلبآا سولج یاس هاتس لغوا لق لوا توق یخ نلواردبح ودم كاتس وماخ
 هلا یةلریکناهج ماس بواوا بوق دارمردلابنادو دارمو ماس هکی دی جوا یرللغوا

 _ ندنشاباب یدراړدە اشناداکاواپ دنهزک لابناد هدارثس بودا سولج ییا روپ شم

 ۱ ا ایک کیدلوا كیابمتعتطا ناتسو دنهاما تولوا توف هرکس

 شرع "



 ت
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 داتع آ هجاوخرا دمان بحاص یرزو و ردسحود# كن لماع بلاطو یزاربش *یفرع
 تلای دیا ندراکزورنیط الس مطاماریکنا جی دیآیود#م كر عیار خد ةلورلا

 رکناجن اطلس 3 داریم م رخ هاتسی ربع 9 راز رم ورسخ هاش یو ةکیدلا روهظک ریاغوا یک

 مرش بور و یی هرڪا نددنهدالبتامظعم هیازریمورسخ لغوا كوبب یخد ماس
 نار شروه ال نانلوارکذیدپاهد وه ال هات حدو دنکی دیش مر و یرو مار هباز رهم
 زدکوس لد هبنطنطسفدا وس بودی هغلام كنتمطءبودب | فب رعت ر اروکه ص٤ ضعب

 نم شو روح تام رار a هلا تامهرتموراوتسراح نب زمور ابا ارس یلاعو

 تیاغ یعاس ءا للورسخ ازم یس هرس ن کیا ه دنابح هاسداب رک | .دلالالحخد

 یغنامد كزاز رم ورسخ ندبمس لوا یدبشع| تیصو نسلوا یلوادهع یلوبوس

 یدمشلغاب هنیکندصوصخیباکا از رم مرخ یا دن رق بواوط هلا جاتو تحیآوه ا

 نایصع هنساب اب بو دیارا ظا نموتکم رس از ربم مرخ لنتنطلس مابا ثاماس هاثم

 - رکسع رفاو هلکجا شم راورخ یلاوماو نیازخ نالوا تنرهثم هرکا ید بودا
 ازریمورسخ بور دوکر کشل هلسارما ضعب یخ د ماس هاش ی دابا قوقع نالعا بو ږا

 نارهح رک یدربلنسبآ یلو وی دلیارآرف زنم بودیا كنج هلباردپ رکشل
 لصد هلن هنمقسرپ رد را د رک لمس یاب ردو ریطت هرصم لدنورارعتس ترس هلکعد

 هعمراونانک بوشیریاارما ندا بنت هنمدقعئاما هیلرارومع هرخآ باج هکیدلا

 لیمح مل.فر بوروا دن هنباب بور دودوربک بوت وط نزواوصیبودنکب وب اموق

 بور دنوکربخ هنساباب ازوبمهدازتتس یسلاوروب مار تیالو راپدردنوکههاشدار بو ږیا
 ندنس هلاغ بو دیا سدح هک هنلوا ماست هبودفک قاعاردارب نانلوا نا هکیدلی امر

 از بم مرخ یدید:نش ردیا اله ینآ نس بورد وکریخاکاماسهبش هلوا هدوسآ

 یدردب وکاکایروسام ؟هدازهتس ماس هاشم نیکما لوقو لع نزوا كم ا ااه

 بودپا لتقاباغ وى درکهنس ها لر ازرہم مرح بولوا لصاو رو ماره دارس نوح

 زاب وط بودی فالخ ا صعد یتدو دنک لعب یدلوا شما ندنفوخ

 هنناصع كنو یسیلاهاروب ماره تاپ لح لوا پودپا هی رکشل بترم هليا رلکنعتو

 منامبودا دس ی هزاو رد كره هلغلوا هد رپ حراخ یسودنکب وبمړو اضر
 ی دیو: A رات“ لد 6و ریوشکه سدان ولد دروآ مد ندقت الاومكهاشدابب :ولوال وخد

 هر هدا راس یرهتس بوی ىس ەد هعفا دمو نصح راب ر دیآ لاد رس رول, 8 رام هک را لما وما

 ندرو مار مرخ هداز تس راحات بوملشاب هغاغاط ید ل كنەدار شراب دمرو ۱

 بودبا مایخ برض هر( فرط لکدرپا هنیرانکدنسبآو یدنک یل اکتب بوق
 هنرزوا لخوا هللا یرآوق ضعب ید ماس هاثم هک یدیا لوفشم هرکشا تامهم مت

 س بووقرالنانرخا فرط كروكذم 4 م بور دیوک م هطع رکشل

 هدازن اب دا هلتاقمو كنخ 5 هارب بولوا لصاف نا ر نرکشل

ey 5 



د کا بو ديا تس رح ېک یزرانک ید هو ٩
 رس نا یایشل وا منام هنیر دک كر

 :ولایف ب وابا ما دفاځدرکشلب و دیاتب وقتودادماهرکشل هلا هناک ولم تع زعتكماس

 . ندلحلوا هدازهتم راد نا كانحب وصا ین ەداز ارس هاک نر بوو, كاب : ی وص هلا

 رارکد بودپا بیئرت رکشل لا ختنسالا یلعو یدتک هبهلکنب بوږیارا ر فام زنم

 هکیدلوا مقاواب اضق ضعبهداشاوب ید الماي هب هر صاح و كنج بوک هنیرزوارو مارهپ

اددزتملئاسرولسر انسارا دنزرفو رد, هرخ الا ابردپ !اضتقا لوطن لصق”
 بولو

 حک ننام هاسداب یکبا لوا تلود نا هاوخربخ هل رس هطساو یدتر” باسا ض عب

 نوجیدر و تلاار و یدلپاوغع بولوا دونشح ند هدازوٹس ماس هاش بودپا

 هيس اضتقمم ون لحا بوشذنب هنمخسغ لس زوت وا یاس نامژ ثلماس هاثس

 ۲ ندرت نافصتس ال بم مرخ هام ۱3۰ ۱ ۵۸ ۱ را ندر تک لر تاقو

 هزر رانادانضعب ندرکشل فباوط یدلوا ناطلس هناتسودنه ميج پودیا سواج
 لاسناد جد مرخ هاش هرات وکتفک هنالهاح 9 د ر دکر ک ا هاشناد هاتسداب

 یدلرا نآمرفهنراانق نوا مث مدن رلاټحاهنتف بولو ا 0 یقن شەن رلاخوا

 نانغا |ن وعش ود هما دردازربم رقنسدابهک یش : رار دنا لہو یر قات رود هرخالأب

 یقو دنلوا ناسبولک همور بون مال تافتلا لذا ی دراو همحگ تام بو ږی ارارۋەلىا مپ

 سلغاما یدلپا تاقالمهانرضح ناخدارم ناطلس بولو لوصو واتس هرزوا

 توگلکدنا مست ) سر مس راهپطاید زاب ینبسر تباعر هب هناکولم بادا تذوب امه

 رابعلا صلح رززوب حارب هیو دنکب ویمشو د نوب امه جازم عوبطمیس همروا مد ندنیناناو
 نودغاط هزرادرعتو هرانابردو هنیراغا نور دنا نکردمک لقدنلوا ناسحا قاجرخ

 هنتیهافس ن3 دلوا نوامه عوج“ ییضوو ی دابآ راهظا قلراکم رک هد اانا واعهلک

 لجن ر وصز ب نینعلا ندززون حد تاعفدلاب هروضحوراب دوارقبا تراعر لب مزح

 یراکتم در هع د را هچسک لکر ھو ی دلپ اداب هل یرهمعت نامز نارق ہحاص بو کا ی روم

 ویدا ر رو وآ هشرزو نو دیآ طس ها ۰۱با چو

 یرات رضح ٥ا شدا هک دلکی ور وکی ت :کرحازسانر اغمهکولم مسارهو تنوع و

 یسام ندنراتر مض> هانیلاع هاتدای ده عید وا بمس هنیاتغرم دع بومع |مایق

 2 هاشدان ةملبا اعا لیست الحا Aa شرت بوّسوق مع رگسع یو دنک هکدږېاود ۳

 یابادهیسجانا نوروآ مد ند الاوم هل مز مرح هاشم هکراشمروس  لذراهش یراذرضح

 كلام لوارظن مطق ندنوب ید اروصقلصولخ ضرع بواک هعفد ییارب هلباهرخاف

 هجوم ؛لقوت یسانعم گل رکشل باعورکسع لاسرا نوچ | هبهاو تعارصمهلوقموب هل عب
 هلزذنعار نمواعم یدادعتسا و ل اح ثتفیکو یدا لسو دسر لائروص نو دا وا ناساو

 مرکب درد یھی دبىس هوا بوکنمو لو زعم هل يس ابضتقم ینص توادردسلوآ بوصنم

 اس 4 وسهل nt. AS زا ةخ هلبتوبشم ا و

 یتو داوا
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 هو و نورم ؟دتس سوق ردوآ ییحو ایل هبتعبیارک نیمات نماد ناک مولده وب ,ںلوا

i 5)رات ۳ هر ,واناتس راک نام ګیر رخ الاببودپتاداسفهگب کیا  

 یدب کد یلاع ندقمردلاق هنتفریدر اوهکهړرد یوم دق بو هلو تیاعریورهانجما

 هیافمتسانرع ذك توکار و عضومرب یربق ند هیلع" همنع ب ول اقریضهوزحاع

 ایاسلامجهنلود داش دما هلقو مزار طبضاو رگ قد اس تونم وب نمآمو هاجلمرب

 دیزمو یدلر دن وک دنسهعلق یس هربز> ودر نونلوا وفع یس هش اس ارح قعاوا

 مرا اموت اقف یرادقم ناکهئرو هران اهن لا یا رقآ كنا نںساو رس تفطام ۱

 هسالوارکذ ی اح تہق اعی دلواروم ام هلتماقآ هد هر زح لواو ی دنلوانمعت هسدا هنره
 هع الة ر اسو هنس فعل صراق یسکد رکب مورضرا امںقم ن اتسحروک لاوحا ر دکرک

 ر٧اوا نوع ال اسرا وزارفا لوةرفن زومشب ندنعالفلد ا هرب خ د وتورا

 نادادلنم وفم ب ۴ ںوتکم ندا اب لیلخ یوکیشم گر هجا یز دی لمس لر دنوک

 ناخ هلبت اکو زندنفرط هاتنشرقودنک نایدادراب دود هتاملرق یودیاناتناهلا

 نوعا كەروکن دنتکلغهلا شاب قحا یرق هر وهزم بور و ها زر هورس نانلوا بصق "
 زوتوا ورس رویم ندورط هټ وا ننرلک د ایا دارم كمر و ل تروم طلا ش ا قحا

 هنر زو ساب قجا هليا تیمجج مطع لر وکونایدادندقر طیربو شاملرق 3 رواج ندکم

 یودیا هملغ نایداد لدا ی ارق هرکبص ندع لا قند lae امو وجهو شورود

 نصح هلع ن اتسکخس فصر غوا كاب نجلا تروم مط بوشود هاش اب قجآ ۱

 كيزوتوابولوار لر وکو ناب دادو ش اہل زة ب وں ہک ن دنلا یهكماب قحآبوملپآ .

 نوزرلطو هبت وک نالوا هلنلحاوسزکدهرق نواب اب هنا ناتسحر یک لج شفاور ر دق

 ققح یراق ر لوا لند دصررض لاصیا هل بس هطساو لر وک و ناب داد هنف یطیرا لحرس

 لروڪو نايدادوهطف ا لفرط لوا بوراون وامه یامتودورکسع ند ەرق هلخلوا

 هند یوم a رلکر دلو د رد مزال ك غا تراغ یرتالو "

 یسبرلکب 4 هند د نویس هطقا ر ا ما دحر ا

 "هنسمیافو یدنلاطا ناد یر اقا یومطسقو لاخوراصو یراقا ےس نامرفاموعو "

 هنبامهیو روا هیرکسع یلایهداز الو :اجوسهکب رک: لا مور لهرک ل ئاوا فلاو نیمیراو میرا
 تواک نا یراپ زاغهنسوب اسا ن ناجلس یسدلاو د سوب هدر »ع هاب یدزتومو کیل !بولک

 دکراب درتس وکیالارلفسار ع ا ارکسع کدو ۳ یدر وسزم" هر م تلا دعو رس" ها

 قایدلو ارم هب یرأب روس تافتل بوک تعلخررا دمانورلکبی Ws هد

 نولوا یو امه تافتلا مع با هی اتسات هزابآ كس راثرضح تکو س یذهاتسداب وا داعس

 دکل وٹس ی نا رزور ر اس هلغلوا بح اصم فلکتلا حورطم ۱

 هداز ناکرزاب ند یر ندرضحینابرقمویدمغب تفتلم نه امهروضحر دقرات ا ۱
e a ۱اا  

 هداشا و یرنفازز علا دبع هدازیلحهرذ "هدخاومر دکرک فسالوا رک ذیلا اوحا ی دمی #



 هاب +

 مان نامعتس لز ار نسحر ورم رک می لەك هب س وب : هل راغل را اتا ا ناماس رار یا

 | _ هلزتم یقنق بوبمهلواردافاما یدپآ لع هنکرا دت قمر او مدقمندن او ثامک یناشابپ

 خر اون اتسا یداقیدوانلوبولوانزوهیاشمو طش خایهداس هلو اتسا
 ۱ هک رر دروک طخ .ز كرد>ود یخابیاتس a کد را هامه حد “وک در 9 ع وخ

 . لنلوصو طخ هغار هبانرد بوغو نر لدرهطا بوراقمح هیاب رد یتسیضاف لوبن اتسا
 ۹ زراقمح هب ارد بور دسهقروز رب نی دنفازب زعل ادبع هدازیلخ هر ب واک یخ داح ود

 تو

 ۱ بو راو درو امر زا اسیغودلارهخاتساب مارب ن ؟ودنک هب هحود طخور ۳3

 یی دنفازز- خد هجو درر وج وا هلغالو اع رس بولا طخ ر لنابیوفع بو, یا تعاغفتس
 ب واکمدا نرونک نیت .وشع نکمشلوا یقه را هطا ل رقنوحا قم ب ووڈ هغباو

 ززعلا دمع بونودورسکلکدننا ل اصیا هپ هج ود یطځ بوشیرا ب ونبه هنیفسرب با هلی
 یدار دوکهسب رقعلنا هنمغسرپلیعلروس ینتهسیرهق نکلرار یا ص الخ ندلنقيي دنا
 دسم ان طخ هل ی راکم وسنم طخ تبر دشلنوس خش اتا اد یدنفواژ زعلا ںہع تقولوا

 زکںلا قد اسی راب رب سرا راس همس ٩ لاواتم 1 نسح طاطخ تدمغ هلهی د دا

 . ینحوال کرزابلوقهرب مان فسه نیدلآن اون E E غ اعا ینطصم

 ۴ ادب اتا نسح ط 1 بوجبا تمدخ هریکآ یعب ]و ىن انس ۱ الغا بولو ۱ لغوا

 ج

وا n یابودیا تقرافمل ا ابوس و ا یدمش# تھ
 

 ےزارباد تساوخر و تسشن لقدلوا یاش داب تفتلمور وط ۸۸ ەرنلىىقەنردار ۲. نکا

 نالوا 4.یا چی سوم نالوآ دهس بول هی ذطوا ص اخ ئاوا رشم :نفلک ال احو تیس ورفو

 . -ناس اوا هرات نو دیآ تفت هدانز هم رمز ه ندنافتلاو تفطاع

 هل صولخ و قدس لاک لقللوقو تمدخ هلا ل هزاکب ا رمزیخد هنلود تحاص لءیودا

 لوا كفنمندیانار هناهر هللارا ا ناققالغ بانجو رول 9 اربرعذ هکی دریا تر لق لپ

 تراغا هنلتفو ی دبا شاواد لایرقم لبصاح ی دی کا نورما هلج وب اوو باطخ

 ىا لق هنمکودقح هباتسا نسج السد رم وضامایدمشع | نک را درگ وا

 هلا راغلپا یودیا یسالا و ةو ياس ان ایاسنولا نو املاطخ هنر هلل تو نیغ وا

 کر رد را ضع یدیشردنوکب ودیا ماتو هیدن رزرا كما لتق ییاتساب نس> بوراو

 مان نس> نهن وط هد یتطصهناطاسر ود ندا لصاع مرجو شا اتساب نسحر هرم

  هفیلخ یربب یلویراص لک دنیا یب درصق تخادرب یراهداز سب ولو یماع یساغاوم8

 نام اج عنا یلوهلک |لتق ا تو دیا قاقت اهل | هفیلخ نسخ طاطخ موقرم

 ۱ 1 اا نت هلدا انعم ی دیرا ست لب لمس تمهدخو هما دناح ن نآ جعل نالوا

 تاور ا مرق لق بورا هنو مه م٣” ضور رعملنروصعقا کودتا ارب اغ

 اروا م e داتس بن مس ی كیآ مرز ا افاد راکتم خرا

 9 نرخ ی یر افلیاهندنام هنسوپاناشساب ناماس راکتم لرو زه ی دیار زوا یھ هلةلوا

 ۳ نابلس بو دیک هر بودیاراتلل ی دلوا بول ار ندنراصلحم ثكسب دنفا هرق رلا

 ةسراو ٠



 هډو هل ادلازتمرب هیارسرهتم هکان ید رولو شمقل ات ندلحم لوا یب اسان ناماس هسراو

 ۱ یهایسرررگهردهب رقر ومعمر انس هبح تیر ازبیبلج هکدکد يا ه هیرق ما هویسالخ

 مالکالام مارا نیغلوا یس هک برس ناضمر بو لر اضح ارضحامماهط ]داغ ند هیضق

 راکتم دخ یلاعت هلنارماب هليل لالخ لوا ی ږیا شعبا فیقوراطو الا لجالییامابناماسهلبا
 هحوارت ةولص قلخ بوت آناجهیارسپولوارسیم كم | م دقت هباتساپ ناماس لابعتم

 یدر دنوکمدآ بولارخ نغودلوا لع رثس معراج كاتساب نمسح بولوب لوصو نکیآ لوغشم ۱

 ناجاس هاب لیبق بور داب نغودلواهدیضقو لا بودر ټاپ هنغانوق تءاسلواو |
 بو گهنشابنامككناثساب نسح یدیدروک گرادت هنشساب ر دیا لف بواب یتساشما

 بوشررااساب ناماسهدرهد تفو هقیقط ایف یدلب افتخ او لقت هنلزنمیسه ریشمه

 بویلرپم بودی ضبق نکلمام بویلوبیاتماب نسح یدناشوق یهرامالاراربوصاب
 هغمارآ يياثساب نسح هل |ارثما كولبرب رداغا ینطبصمهدا زاس هک خش نالوا یسارضک

 ردلنلزتمیسهریشمه ضاعربکاترایدشیا قیبضت نقلخرهس بورک نا هان لوغشم _

 بوریکهنس سما ناوسن هليا زدکهوراجاشساپ نسح راقدارا بوراو نیکع ار عود د "
 قح بوبئابر دیسدغنق لنسارا ناوسُ بولوا لقتنم هیهطوارلوا هل هلمتعاج وا
 هسک مان یدنفا ىلع هداز سیر ندن اسمضق ها یللا ا كوب یدلرا طتفح

 بوردزوکیاوعمج روس |رتک اشاب ناماس بو دیار عرازاعهن بولوا ینتخ هنلرنم

 بووطزو هيا دکب وجآ نسوبق بوقبح هرشطر و زم یفافیاید راوهقمارانازتم
 مضرع و تم رح خد مالو یا هجا یللاز ون و ضرغ لهارب نیهسرتلویاما كارا روس

 ندی قو زکرمآ هغمص 1 زنم هدزکلا لمان نافاص ننشد كهاشسداد بودیآ كه

 لر دسعضاف و مطعاریزوهد ةىلع EEE وا اركب تب |هدزاب مرح بوصابموآ

 ناطلس رالاظ عهررک مر هر وص هعق ر هد ههاتسداب بولوا هعفارم هلک دم لن ر وضح

 نوسلافرک+مشس كرو قجأومق هنسا سرو اتروق هج ندلا یزکاقب لثروضح دارم
 لوَش+بوسمالبات رج هلوخ دهلزنملوا اد لک شبا هضراعم رفاوهد قیرطه هد ۳

 ضرالا هیلع تفاض هرخ الاب بولوا لو هقانو ج اتر هلهج ووپ هدوسا اشسا نسح بواوا 1

 ناغیرا بوتا ناج هنب راغاط هنسیب هل مدآ جاق و ندنصاوخشخابولوا قدصام "

 لوغَشمهنلغش بوقبج هغاط یالفار نوکر قافتا یدلوانکاس هدراغ ر هلنغاط "

 ید رو یخ هیاشاب ناماس بواک بوروک ین ناغم شودلوا نک اسو ی ودنک ین

 نسح کلک نیش هب یلاوح لوا یدشوقزوغالوف هنر الفا یونوق هورکرب

 و دنکبووقیلاوریکیرامدآل وا قالفا یدردهزوک بر لاو كنب اوج تقوره با شیروداتساب ۱

 ب واق و | رب هلغلوارا دمانرا فلک اٹساپ نمسح هاکد لک ناغ ناو ورايا نوجا سس ِ

 هل مدا کیا یسو دنکلعب یدلیقیب هر لوا بوپلض* ندنسهنیسیربکلوا
 لوارایدتارارق یرغوط هنا یلیج اغا كبعص راسهک لوا بودیا |ینثندراخ

 برک ی انا مروا لوا را دعمر هلکمالکربک نالوا ابهر بویکب رادقمرب رامدآ ناکدکاسما -



۵ A ۰ 

 ۲ 11 تر رمز مشبک اغا نیس> رهمکر وخارعم هش رب بونلوا لر ندشلاوتلکر دا

 بوراو هتاف :eA ر |لحارم طب وقلق هلا رکسم نالوا روماندا ید رم

 . یآ جوااتماب نسح ناجب یدبا ی اکہ انس ِتدش تقولوا راشفک ہہو رک

 __ نکدشیارا,لصفبو رک راکزورهلا ناح فوخ هدرا مراغهیسساو هدراراسهک ا

 راف هرابئاغان اوکهکبدلپ اجر !لکسربمغت بوراو هلوبن تب

 الواوا شتم م ازم الد هب هنسو تلابا اتساپ ناماسک
 ادو ا

 یش ای كسرولک دا مدآ صقان ندکس یمزکب نس اشماب ناماس هکنسهکیدلو ادراو

 ۳ هانسارگ هنردا تولک هژلیرکسع هنسوتوراف 2 ا ی دیو شاپاد ناکولد مرسک

 ۱ رکسعهداز ید بمب ناماساعفا و شاروس ویک نس هلوا قسامهنویامهرکسعم

  نیزعو همت یرفسهل بصذو لزعیدر شا بس ی ال ار حلوا لبسگ ۶ ثعاب بوروتک

 ھازا ورکسعو تلابار | دقعا نایام تمالع] وار نمک هق فن رفس هاقنل و ن وامه

 ا لج ةیلعواس یدبشلروس نامرف قل وانما واک هبهنردآ

  سوملسد اشادرفف> ند هلجیدلواوقاوتالبدبت یخعبهدانن الوارد دلوا منش بولک

 و ا وازم اغآ نیسح هدازاتساب ی ا رایجوبق هنر من ابولوا نادومت دا

 ۱ دنا لعاسو یدلوا ریش ننک راجو ق )|: نسح یسادضکرابج هتل یدلوا رییک

 زا دنا سأغا نم هداز ناکرزابهاتسداب س ان برقمهنی رپ بوقیح هابتلب ید اغا
 . یلاا هنس وپ هرو دنک بولوا لبو ندب د وب اس(: نیسح یک دلا قیاس یرل وا

 | هتسواتاپ ناباس هک لعل وا یدیشمل ربو وهيا شان مازیب رزو یل اان د وب بولیرو

 ۰ وذا ارقهدو دنکی اب انا: هنس وډ هن تواوا دتسپ کد رتسوک یال ابولک هرکس

 لسم نیدوب هيا لیصحم یر اببودیافلخح ید هنسوب نداتساب نبسح را لا

 1 زونه تابهجوتو یدنلوا هبجو 7 هبو دنک یساولنومطسق قل هبرا هحورب نیل وا
 ۷ نیدوتهبودنکی دل ود اوص واتس ایزفعج نوح یدیشلوا مدقم ندنلوصو كناتساب رفعح

 ۱۳ ها ناصاعنات یتق رم*یرادرسی دلوارر قم روتس د نسو هش اشسا مارو تیانع یلدا

 هلکید ردراو یدامقاو تعاطا تر وص تالارفاغانیهاتسنناملوا لا سرا همین امهلامدقم

 صاتایمت رم راد ړزو هلنلوارفص هام ه کت دکدلر کز یلأوحا تالبدش ناملوا رکذ

 اش رکسع ەڭ كب رک بونلانیعترادرسهشرز وا یکلم هلن وع |ك نجا
 ننابموزو سو ندنمسو شانس اب یتطصمر زوهدازالوبناجهطرکسع لیا مور واتساپ
 یدنقآدوجیدلر نوک هلبا بوط شب رب بولمتسوقر کسر اسو یلوقوبق نالوا

 یدسا عو عو رتس کمر او ڪڪ ن نام مر اسو هریخذو یر و ۶ بولوا یرادرتفدودر وا

۳ 

 ۲ بولکیب قالفا نکدک هنسا رخ کوکرب بولپ روقیروکیدنتبا لو زهنراک هنوط
 ۱ ۱ نوک افرب بو تر ] اطا ناو ناب وکم راز ؟؟ندافنا هاتم ویدیکتعلخ

 ۱ 3 تاج دارم ناطلس تادوع ی دنلوا مار انمافلواهلکع د هئروس بدو

 ۱ .هدرفصا هرغ ی 2 هل اوح هرادرس یروماكنجاب ص هل هل نوح هنطلسلا راد

۱ en 
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 سا زایا واشاب ما ره يادو تدا وناتساب وج وک لد هنردآ هانى اغ هاسداب

 هليا ئال امم ندنسومق هنردا بولک هليا ناک رار انس یا نشان شو
 هز وچ سالم لب | ماشنح او تمظع ل اکی رات رفح هانی اع هات دای راپ د لوا لخاد هلو باتسا
 هزار زاتر فابالط یشخاتسا قاص ند وجا یس هضبق ننرانیاب نوم وج وغرس یلاغجلنزا
 یدزولوا همهارس لقعهسر وکر دنکسا هکراپ دلکنزوا ترا مو تک وثم ,میدیالراتوط
 لابقتسا ندرولسات بوقبجوشرق لو تانوکحوا هن اهج هاشداپ ل وبناتسا نابعاوالع

 دنراق دلوا لخاد هلوساتساو رلب دلو! نو ذ امهدوع ارزو نانل واالحا امدقم وراپدشآ را

 یزودنک تاپ و یدنلو هغلابم كباب وب بو رپ دق یر هن اخچ لج بولوا غاسبهرجش

 دنده دو ی تو ی یی

 هبا قوا تا للا یبربیتحی دز ردیالةق یشوخرسیراق دلوببو ۳ هدرازدنوک و درک

 هپ اتار هزا | نالوا یراصاصتخ اب صاخع دن كني رار ضح هانم اع هاشم داب هدانشاواشم اب
 نکرد وقنم هفعاضتم نابساو هفلتخ تاباور لنلتف كرو رمواد دا لنق بودی ضف

 بودی افج قوچ نکیا یس لو فس ول 2 اس یجامیساناب گرا راس هداز ناکرزاباتلا ۱
 هی دب.دوخ بویپاراثبذآ نیم هعمط هل رصف نداصمهاک ض آر ةتسا هک لغ او اهتسکرادلام
 ن اضر هباضت كسر دیا لتقرع وق هبحرب ندنب هک ںلک م زالاعرٹس ب و نیارصهتنمو البوپهسبا رپ لوا یدیشعا دید هلن لتقبودیا سو أم ندنایحو سوب لنس هعلق
 تیلو دع هروهچ رج کردن رج ر دمرگ لضصاح ما هرس کیدل اراحدا بو دیا مورع نداظولنح یمسهو عیدتا بسک ندت راحت بو دبا تعانق ها زم و زاس ق مدت بسک ندتمعر و ندیربم هسیاراو ملام مداغ ارق ناوارف لام ندیربم لکدمزتلمو لماع

 ۷ مس یاح تونس :ررد یت ذاوافح نالواور نرلتقاکآ ید هزابآی دمرو هار بودیا ۱
 اد شل یا ید هزابای داوا هاتسداب ب رقم هک انقو لغوا ی دمشلوا امر هاو ۱

 هداز ند هزاباو لت هنیدنز رف یتشم ذکرسهنبنکل یدیشاپ داردعدراب بو د اقالطا
 اسان هزابآ هحرکا ار وص بو اق قع رپ لانملق ید لر هداز ناکرز ار ی نستلش آی وک «

 نمادعا ك هز اب هماشس داپ هدزاهتامآراپدیانزوآ تب و تفلا لیهاتسدان برق هل
 هفانمو تفل اخ ص وصخ ین وک هطر ي لزق تاند یس هرفکی مرا هل ایس هرفگ مور ن لهاهکات ید ر دبا نسه)هاعم ج ار دتسا هلا تافتلاو لدیور هبهزاب هل اراطتناهنعوقو یرهاطتم نو یروص بسر ودر هنمادعاان هزابالمهاسدا بلق نوچ ر دکر کی لوا یوق بمس عا هللاو یدر دیا سو ور ینسهلازا بويل وس
 لبخ نادان هورک ی یا لوا راي دقچ هنا د بولوا ید وم هقاقسو عاز یخ بود ياز وپط
 یدوهعم می. کن وګا یوعد لصف لننویام یراربر, رخآرایدلیا رانسوصخویوعد
 درعنزواك | فقو اک ور دز وکراعراس4 هنساسسیلک همان فرش سفر دنیعتم
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 یللا ناب هزابا نیخلوا یم هی هرباکم ی راعازن ندن راق ل اکیس هرکی مرا نکیآ رشا ۴

 رکف نثمقاع غلو ا ت ترس ايندو مدآ یا ییدهزاب اراب دداباعر تنواعم بور نی

 ییهسضق ةرا سست دلو دیت هتنواعم بولا یی علیم لوا هیس لب هط نر سک
 وامنمرا بورغاجی هزان هاتمد اب راپدتنارادرهخ كد ههاشسدان ۱00 ا

 بولوا لعفنم هزاا نقل هک الاوسوب هلکدردلواكج نږاتم در دقناکص

 اشفالاو کلا برج ودك مک ندلام نح بولس خد یکو دیار دو غوردهراهاتسداب

 افخا ینسادعامبرپ دردی ضرچرشورخ ك بب ییا نوا ماتم سد ان بوریو باوح هل م عا

 فنکلد درم و تبصعت د كواسشمراو هنقاقنو ممط كە زاباهاشمداب هرکصنلنعوقو تن ءابخو یدلبآ

 ةساصل نوکلواامایدلوا شا هنادز اور سخ بضغ «زانندنرانوردنوناک ب ولو ا نفیتم
 ن وکر د 3 امطعتلاکو مامماشماپ ما سی یزو ب ودی ورم نوک ی رآ رب راد د لا توس 9و مصه

 هک وا ئو رضحت هاشداد 9 رای لوفشم هسان "یوا عد مامسا نارد هلی لكما

 ننتقو ییفاتسیدیا ه دربطخ کو دتا بیئرت هجو دیشا یاتسو لنراو>-یراجصرلوطانا

 هنیراصح لباموردنناماک جد هج ود هدر زا نون هقروزوا دنارض ای دتسا قداه ونوعلع

 لنناماکاخ د هجو د هدرا ون هبهغر مت صومع تا دلاب بوی اق نما دساوخر اید
 .  هلتخرسبوروس لنراصح لیا مور یسکدا ر هاب بولاق وربک ع ابتا هج بون هي هغروپرب
 . . بوروژکهنرزوال یس هب رتزوکوارب یسمدآ لیوکرب قاعت نر اک لکه اطکشب رلردتک

 .كنمح هبرعر اید اشرب ندن اک نالوا هلنزللا بولک هبضغ تغلوا دس ههاتدار ر رذکهر

 1 هاء ارا بو لب راطخ 4رهحود هاتم داى دود هری هبرعنآجم؛نوئالب تو

 ` یدقحیک ی یذکد قوا لوا غاصنس مهاتسدابخد هجودیدلیا رماد سکی شسأد

 ندننا دیم قوا نیدعبا عولط باتحازونهی دلا سال نت هر هلیرطوب بود
 ین بل هغر وب بولوا لا اوات هی راه بوک ندنسوو کنان داکب و
 كه اسداب درف عه بولاق ندکبلب بو دیا یز لیدیت مانتوی دکح كنمرحر هک هیفوصابا

 یدلیرمهبهجود لع لوایدیاازمریو لاټ> | هنس هلک ول مطق هفاسم را دق ل وار عس لوا
 یراینمرا ناراو هنآ ود نوچ | یو هدد وعم بوشل و هرزولناوید بوراو تروصلیدبت
 النجراخ كندبفوص اپ هلکب لنوبنس هنیواترضح هاشسداب ین د هجو درا هر وک نرچاق
 لبا مورول هبقاط نکل پری دقیچ هرش طی دنکب و دیا فرقوت هد هشت هل ذناب یسو قر اکنخ
 لواو یدیکب ولا نسابل هل كنا بوروتکهنابهاشداب بورغاج ب واک ت شا هنسیراغ
 لاخر عرب قاعتمهنعازز ابو یدرمک نیز یسیزاف لب مور هجو د بوغا هاب ءاتسداپ یصعش

  بحاصرزو لق وص هم ار مربی هتخ اس لار عو ی درکه لود لا هنر وص یاوکس بوردزاد
 هنالهاص  هنزو د دردراو تمکحرب نکی یلرا تمه لی دبتر دمت اب یک اتسوب هکیدروکر طذ
 ویس عاق رلزابز هد مش مچ "هتسوکنکروقوا بور و هرادجهرکدت ینلارع بودیا اک:

 یهد>هنلاحکرع بو دیا توک ساشا ید قص نشیدیخدهجودی دلبتراثساود لصاردن

 4 قوصاباهاسداب بلکه ناب گر زو هجود نکر ولزا نام رف بورویویدهنلواراضحاهناری»
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 ھے کا

 ردلکده رب ضد کر اغاباوب ەئ دلراتسار ما ردد اکل تیا : ھت ےل اٿ راسا نغودلوا الانمرح

 مای خیل هجود کدی دردن لصا كزاغلپاو ةیفخ بو خام هاب ین هجو در دراو ید
 لیلی مورویدنکهننابهاش داب یول ېک ج بود ی درو قغلوا ل نق هلج یرادنمرا پوریا
 هل رک سعمضاقیب هبضق یخ د اسان ماری نيڪ نابل ی د نک ب ور و نسالك ص غش

 هب یشابوصو هراد الخ اشسا مارهب ندن آرای لوا رغ تم بوبقوا ل وحال یس لټ بوملروس

 یسوبق ناوید بوت وط لالا یف ینچاقرب كرا نمرا ناک هلعازت لوا یدلیا هیئت هل يق رط زمر
 صاع یک کو دلکرابدرغابیب اس اب هزابا ب وړ پک هب ارس هاتسداب ن دنارایدروا نیرو هانکوا
 یدنکه جود یدردنوک بورو طخ هر هخو د لعب راپ دنا ساح هی ارس هح رص هد هع اب

 کلپ نغودلوا هل بو بقوا طخ هرابا ی دز دنوکو رجا هلبا ی طا بوسک
 یییا تضو بویدر داکد م E ڭىھاتىدار ماى ذلل مدار هرب هدابند بو دی ںچ كقد

 رزولوا بو :ادنکر ابگاتسوپ هرکنضت دزاشعا دا ناو :!شرابس ههاتسداب نبارك تعا ۱

 ردشدما هلل ] فکس هک یادم كن رغص ترود قرف 5 كسزاب دنبا ناج فی انشاد

 ب ولوارضاخ تلو د ناکرا میچ بؤنلوا عصو ەز وج هز هات ونیفکنو لسة نوک ین

 بولوا دوج وم نامعا هلجو رکاسع ة اضقو ما طع یارزو و مالقسالا ; مس هنیزام

 یب رس ماج ناخدیزاب ناطلس بول وا 7 قولخس ام ايق : و دج ېب ندسأن ماوع

 ۹4 كتك ارپ شن د رمزا سد تاد ا اعد هنحوروزام هنسهزانح لنسمل وح 1

 عودنرم لمس دررآ اتناب دارم هح ود بور ونک هعسا وغ لنک یا ورسخ * هجحد

 صالخ ندلتق بوریا ایراتاب لبلخ یساغآیرچکب هلغلوا ٹیکی هزات هزاباعاکدروک "
 تبق اع نور وتکنوهطر هعقور دقو بو دیا ت اشن ندنتمدخاتساب لملخی دمشعا

 الق شوک رد ر وم رهاقلارداقل) نایسق ی ںلوا یس ینکو رقم فساد رم

 هکاغا مدارا مع نالوا یتانشواحدعبو یساغا كولب هرکص یسدشسابهطوا ی اتسوپ

 لصاح برقت همئرمو ةن رلت رضح ناخدارم ناطلسهزاباهکر دپآلقتهط ون ریندن افت

 سس هتل هبلپا هجوت هفرطرپ هلی رهس اقم داب که ظل ره ریل واره بعت ەکی دیا شنا
 هاتدادنوکرب درؤ !كفنم نار 4) محووبی ۶ دیارار دمک هل سوراقمح هنملوو بور بو دی

 کات م در یک دورهک ی دنبی لغو بو اوست بولوااوسا و

 هنر غوا تلهاخ دا بوقح نیو یر هوس تیا |

 هاتسدار هملپا و

 e هر ارا ستم یو 1

 بور دنیا ندا ییهز ایاز مخی دراووند مراکخروس بور وس تا تد یدرغاح یول د لک
 ١ دنلب یعاقب ون نر الاغاق نو روک ی هدخا وهو هزاب| ی دید قاش ود نس لغ
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 بل عاق هجن اب ك راهاتسداب ساب ولتلود م دلا ندنلابونبآیخ دشبیدلیآ ما ڈاک بوڑوج

 لئاج هنیرزوا هدروکن الوان وب بولا یعاقو م ید سیم زاب ین عاتوب زل وا قلوا نان عمد
 لوا لق دراو هزابجوط نانعمه ناک اک بولوارآ وسی خد هزاب ام دلواراو س هن بوصآ یراو
 نیغ رویان دع د یباوید همړو لیقص تاذاابیږیارا دیآ فیس رراکزور هغ عاق
 یعاشتسم ند ه زان قاشس داب نورد هکم دنا سح ند هلمأاعم ل وا م دیش عا دز هکلع نایم

 _ و نکلیدیار ورفمهلابرقت تلود هج رکا یخدەزابا ردقو یلافحا ق موق غاص یا ب واوا

 نا د کسا تآرار یرا دقم یللا قرق بول وارو نع: یل ورد یخ د ندرا تش خراوطا هل وقم

 هلی اغارا دمان ضعب هرکصت دنلتق نح شيا لر کف میل یو دنکب ورگ هللا قرر طررب

 یودنلوالنقرب رخ یراخا لمکی دید نآدمان یاشساب ی لوس ی دلوا فح بو دیا تمحارصم

 یداع بر هد رعد دلا Nb ارم هاشم داب و هللا داجع یدلو ا العا

 ۰۰۱۱۸ ا هرکف نبش ناشاد ق هبط عد اور هکن اب هی دباراو

 6لناوخ هماحبو رکی ښ التمورکفنم هلپح وو هل هل هی درزکر کفتم هدزرپ مد CEN دنا

 ِ یدردلادم نسخ داسفراب وایطع "هنتفر هتیلالگدتا عض و یو در هارو ضح

 ورک Ls 3 ا واک ووک نادکس لا هنامررب یر انآ: [هدرانمقب وپ

 داعب وقف یدوحو گ را هد گفت ارم هجوم در دکر که سنیا داسف هزامحم ی ییا یش :ءالثاب

 ی دف مدار ےس س نیما یوتفرخآ لنت یدرب وباوحم دی دلواهآ یفیدلوا چ رتسمدالبو

 مسق هاثسداب هنلتق لقدنلوا ت تیاکشس ندنلاطم نکیار ادرس(لاْنناح قالفا هزالا هکر دیا لة

 هک | هیلاو رښکه لبا اق نوا نو سلو نیر نوي بول درونک هلیادوپمو نايا لعب بو ږا
 ۱ ؟نسفناسابهزابایدمشج | ل صام برقت مبطع هد هنردبولمکوآیسنای بولاح ن دنس

 یراعازتخا فیطل هدراتسدوهوسک و سابل بولوا مدآ لزوک ثاعشو لکشوردامورارب رب

 را وطا هلا سبالم بانی ړل لام هک غا نیز ی راو ناول ۍن آو يودنکه لغاوا
 9 ۳ هک بولو TT وک ا .مبط یس 4

 م ۳ ۵ یک ا وا ار ر 1 رول رمم دلی هاشم

 لعب بوارروسلاس هک ولوا لوادتم انس اراوا+ جاقو تخر یزرط هزاباو قواعیهزابو
 باا یرابحاص یوق ت ںالوا كولم لومقمرد هل ب تداع ن داملا م دقیدلوایسنم
 ةماعەد هسا لکد عوبطمول | ودقم انس فن هس هراز لب عاری هب رره دا هداو نکسمون و

 جور هل ثدامرتعا لوایرراتار زاب كد هشرومظرخ اروطرب بو دیا د.اقناکا سان

 یامدقموهنادا اره)وصحلق دلوابحادصم هب یاس دای بانج ا هز ابا س را

 كس رادح رس ناسا وتعصمر وام یراللوكنیاقا مک لج ا کی ایا طسو

 هناورتس كلاب ندزراتجسومقروجو ناهردرآ آیس هلداراوس كب و اردراو م ةوقو هنس هاچ

 نارا لجو یناو رثسللبلق تقو نوسلک نرم ورضرا ید رکسعز ا انب

 ۰ پوشلر هپ عام داپ بل ینعموبهلغاوا یرا شیان د یسو دنک ب وی دز راپا طبض ینیمز
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 :یضیم. ر
 ۱ هزلارقهلاغا نیهاتسهکی دلی لقنراضعب ی درو نوغلا کرا جوق ندرو ءغوار بوی تافتلا

 نزار صم کات اپ مارو یددفا ی یغماما ی دیراش څا تبخر هبهزب هللا ت مرغ هضودماخ و
 همد هعقو هل وقل وا بو ږی لاقت ا ینتیبرق كنانا ترار م یکم زابارات دبا نداق غ لقا
 را دعاسیویمروک اور نسهلوا ماع هاد ا تفالخ هار لد یحاص هست تتم نک رمو

 ع | رتخا هبنحگ هیوصنم قلعتمهنوتسر نانلوار کد ههنعازت نمرو موروراپ دتنا قامت ا هلااغا

 هل ص دب راپ دنالبدههانىلاعەاشد اور یتسودهفمأد مم طی هزابا لد هداس تویی

 نتایاساب یضآرم یاب ا : یضترماغا نیهاٹس هبا یس را هلا ا

 قد نلوم خات یلاوحا صو ی دلکهیب امه بکر لو لا ی ذاچ لبر ال اغا شعات بولت
 یدنکو تزال هرکسع نالوا ن دناب اتساد یخ م بولوا یر لت وا مع لومقم حض نانلوادقع

 یدنلوا دقع هش رزه د دائ ںی ن البز ا انش هنسیورق كس لصوب یدنلواتوعد هبهزاتسآ

 6 انور طانیدالال یخ د هاش داب یں بش جا حدم "یاغا نوماس نضر ءاتا

 كهلورب ن دلی ی دیو یدلب تاابطا لتس ہط اهءرفس بوروا لن دحر تکلم ں وہیل
 یارکر داره ی دهد ابوصم هیاغا لاهاتس جد ن اطلسیار ؟مالسا نالواریسا

 وددراتروق یموقرم هدازن اخ ثسا دنرق بور و 4بده هو تارار ,ییاهیاشاب یضنرمناطاس
 قاسنوطرهعم یکی نهم را ی |دهع)هدازنو و۶ا یدال اتم ا یدلپاز ا,

 [ وع ٥ هر( غا نیهاتس ناطلس یا رم السا هدازاغموقر ىدا تی اراک

 هه اس داا شان یضنرم نیکو دعا تاق الم هنلارق هلاغا نیماتم یدلک هلو اغا
 هب وس اب وہم ردشلو ههاتسداب نوک ن وسايو سەل وهس جد هدا زاحو بوم ۳1 وط

 بول یتاطاماتابح ودصت نولوا !تافتلار مطم لاک لک هتل ودر داسا وضترم یدلزتزوک

 یکسعهسبا امار چ مطعارزو قرش باجر دا مرک را درسلاوح یدلوا یعاتسد اب داماد
 دا و د کلر یا ایڈ بوقمح ندید هدرا ,لدعف لا واهلا م الس,

e۳ یدمششو وک لنا ینیص ماکنهبو وقهنسا رگ هجا اخرکب  

 کک کن دهند ا ںوہامھ ر فسد لاخ دارم ناطارم
 افس هرغ بحر هام برو ن هذن هس راصحا تاهم نوعا تپ رغ هقرتسراب دەدرام لصف

 یجرم مب ولات ننس هطواح الار اد أساب : مارو یدنکید راغوطهنکوا هزاخ هبح

 راب روس نوعا ی < رهمسذ )تی الو لبا موز یدلرو دن نایک ی اقم غاترضساتساع

 رارکسع یفاتو مالس الا مس واتساب نادومقو ةو اشاب یسومو اثم نامر زوی
 یارحاغا ۰ نعاس یادو ایچ و نا ل 6ی !وارومأم هرفس نزوآ نوناف

 ت ومد هوا مهرفس ںواپر دوکه ناخ رات هلباا مهم زج یر ولف ك «قرفنزوا تداع

 ید نامیارک یلسابو ند ا مقاو نافنو كالد ود كنب رانا یدشفلوا

 یا: مزج بوبایافعتسا ندمیسییدلوا ندیرح لار هلغلوا لمم ورور یدو دنک
 یارگتمالس هنو ی دار دوکه مس هر رح سودر بونلوا لزع ءاشاکایدمشمع 6

 ب رونلوا بمصذ ناخ هد مر رسک ا و ر داطلس یارک ت یانعک یو بكب رال غوا ناخ
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 و امهرفس هلاکت بود ارت صنم قاغا ناطاس یارکماسحیردر 9۹
 . ردکرک هسنلوارکذالیصفت یررما ثبات ردواشلوب شرور هد هیلسار اتوب رای دلوار ومأم
 یراکدید یس هعلق نسحلثبرق مورضرا لنلصا ین هاش یهت لتق یاعت هللا ءاشنا
 موحرم 0۶ جا ناما اه نروآ عامر اد هرمز نوک الوان ولو ندعضوم
 فورعم بوملیوس هفنطل داصلاح لمرانکوآرزوو كولم بولو ت توس هل ارعتم نتو

 ۳ دیابت هک لنح ذم بودی ات برو همراز ضخ نادا ارم ناطاس یدبشلوآ

 لنسیداو وه مو5ره نکل یدشلوا تمام لمخ ومل وس راگ ران لدراف ا رخو

 نا كمارکیارزوو ماطعیالعو قلزا دنا فرح هراکا نالوا هلنرصعبولوا ناز دیتنا غ

 قاتار ناطلسیدبا شا اوف شزتکا ثلتقو هاشم نو دی تراسخ 7 :راضارع|

 ا :هرحاک لیغاوا لئام هم اطل عاش ر وص فلکد ج رطلئراصاخ ساغ یر ائ رض

 ت اطکشر ننلاسز وهطزو وا كيب نوکربیتحیدردیاعایتسا نت اب وه صعلبودروّنک 0

 هداوه نکردبا ار طن دیس هعوڅ یاه اولدااضق ماهس كاةیعفنالترصق دجا ناطاص هاش داب

asهلوقلوا بوږل ناپ ل هعوځ لک سود هقعاص ر هنرق نویامف تخ  

 رلشمرب /و۵ی ول هوش رویا لرع نده ش : یفلامبدانبولوابت ۳ ندرطن هتاهر

 لصاو ههاشداد_برقو لان هنبصنم یکلیج هبصاح جارخ بولوا تفلم هم العب ی ږپ ا
 نلبصقرب بول وانام ر طاخهیاشماب مار ها تمسر بواوآرورغم ههاتداب ثافتلا یدلوا

ولنرضح هاثس داب یدلیاوجش یرعبض نشسورړزو لوا هل | لب دلا لبوط
 اطا ص اخ ساحر ی

 هيا مه فکی نوجه اس اداری ی دلوا بونارا نیزغا هلال و سوی در دیک ك وجه هزانرب ین
 بو زنسوکی وه بو رغامیلاتساد 0 بل بودی ن هژماعمدنسد ] نونقوآ الق دزوص

 دا را اا ن الرا یوم لنخاد : قاشامار دشاب رع هلدو حزومرایدړو نذا هنلزف

 موجه خد ییهت بو دب مارتلاویدهلباوبه یاب مار هد بو دیا مارا لنصاخیسلحت یواتروضح
 مت لننیب قلخ هرکص ندوجهوب بوک هر بامهروضحهلق_دلوا فقاواشاد ماہر یکم |
 هلکمتازاینهئوک ماراپ د هلا نا سحا نذا هنلتق كشیبخ لوا مهاش.دپیدلاق قو و ضرع
 ردب فا هتک یمالک ك خر وم بوملوا لصا كز هب اکح نانلوا لقت ږی دوا در و نذا هنلتق

 تاب ماري هسر واوا هل ةبرط هره ردلکد ی یغم هتسراشس هکوام ك مړ واضر هیارزووجهاریز

 یش توا ما کوک واجد رعاس نا تد بور د وکم دا اک د لکه ار ےس تولوا نوذآمهنلتق

 یربک دنازو مد تحادا تقویالعنزوا یوهفم یفا لنقوج بجاو به لمراجتشاتق

 یارس بود گر دلاق هرکص ندمطع بآتع هک دلکه الفاغبورغ ایرهقف یی

 نییتلتف ثانمعف یسامطعوااع كرصع راد دنا هب ر رد بوقوت هلناو سدح لنغلوطوآ

  هیاشاب ماریب لبابوپ نابعاو اکا نالوا حور ج ندناسل "هنعطاصوضخ بولوار رسم

  نامرفوهذخایب یفئاتساد مابب مدتشا ندکبنیسح هداز نعمرایدتنا نا وارف یاعد
 ثانيعفنهلغلوا یسمدآ روت رب سیا یاب شواچیرکا ینو لنراقدراقمجهرشط بو دبا
 3 یراو كرون دروکلکردراو ینکكج هزود وجه رب قل نو دوا ی دنف| ځان لک بوش ود هنکو|



 شی دز وعلم هر هلاق ندنکی دلبیروب بولوا سوب ام ن دتابح یه ش عا ضر ت
 لنوم نرودنا سا نم نوسم نم سل شا هطبلغ موتخسرفاو ینعالامهرز هو

 هردو قحرازم هلوا ی زت بسم ان دسم ناسللا ظفخ یفناسن الاةمالس رانملوا لماع

 هب یداووپور دعمقو ممزهدایز خد كع | نرصکو یاهواو تالو صف لعفر وچه
 دال رخ اوب ارخ هدابند یلاح كير ت ڪک | بوہل وا نامماکو دنم هرم یلزدیا واس

 نال وا همسعز زونک 5 اھ ماذا نرس ةا ردقوت باب را هلنغدلوای ادع قخسم "

 رازمروکاور ینا تب وات هليا یواسمو بااتمیادز *هماخو نان هیفصا زدم ی ارعٹس
PEEیلاعهاتسداب تعزعیدلوا عفاو یلک ف وسخ یس هج د حا ینصن کان اضم  

 اموعوژ امترصنرک ااا ,نزوآ یی دنلوارکذ ناور اجرا د کسا زارا
 نوک ي درود كنت ابضمرترودقرق ثلس راد دن تعزع هسرفس قرتس هل ۱ راک اونابعا

 تادلاب شوک تبس یاب یرکب كروب زم هامو یدلروفبوک نآدکسا نو امه مات وا

 نلاوشسمیاررلپ دروسبلوزت هغاتوا بوک ن نادکسا هلت د| ناونعویال 1 اوناستاالح راو دنک

 نی رلا صم یدامادرامعم نیر یونلوا ناسحاینلاغا یر کب هباغا ینطصمیشابنابکس

 1 ی یشابنابکسامنا
 هزانابوراو هعود ترود هليا ترافس هیهز اب بونلویسا رنک, یرج یکی تقو کو دلی رتف

 ردروک نم كنج ٩ هننیدمشلوا هدوسآندنت رض مكث رکي هلج نلکبثل دیعهلکبا

 عالغم راد دلو انس هظفاح لوىداتسا| ی شاد .نابکساغا نیر ل۰ ماقممافاتساپ مارە

 راهز بودیا دیک هممت هيچ قۋ ر كش یارمو هل هدرا یکصا یراترضح ءا داي

 یروقو قارت وا پویا فلک ندرفسدرهر نیز نقلوا وقوع مت بولوا نو تف قو
 یلوطانا هیات ابد یروکهزوهداش اه هایدر ویب دمک ادب . دو دیدشس متمكن اب قمالوا

 هدوصقم بوصبوقل نادرا دکسا هلت داع ینوکی ت ز وقط كلاش هام یدلرو قلا
 هن درد لزافراد دنکیر نوک دیا مییشن كد هب هپ د لام نابعاوالعرلیدر ویب تعز

 ننامنلوہنا سا یصعشر ون رادخمارب مان یلح یی هطاغ ندرامتسادق الوص نة دنلوا لوزن ر

 وغعن رگنارا کمار قو راب دروا ننوس بودرکوح ناما الب لق ںلوا هاشدان : مولعم کودتا

 ند هبناجاس ر ی دمقآ سما :یدامادیددفا دابلوای رمال RF رام قح را زاب وای مروی

 راب یلوطانازاغ یدمسراد درب و هبو ونک ن نساضف هنردآ نهی | نسردم كنس هتسو ںیم

 لتفوراضحا لغوا نالبهرق 5 یندتساباد روز نوقنالوااتمد اتنب دن یکیسکت

 وب. بمب الش یو هرقنا نالهیمامااغ|یساضق هبنوفام دقه یدنلوا
 وارکذ ند رايها ابسرا دمان كرش لوا بو دیا ك ولس ںڑوا یک اشک ہلا نئامعا

 یدپ ی 1# روزیردآرب یک مان هرم یدو كين نفسی لاغوا لالم هرف

 ولی دوکرامدا کیا بسذنم هباشم بجز وکی ړو نکی رو نلام>ازسو لفاغ هسا اا
 یدو ايها پک ومى دپاراشمر وتکو ت وش رف هه سدان هک ثلبب رفص الواراپ دنلوا خا

 هاد اپ ناجتراپدر وتک کیا نزوا زوافمیط یرغوط هرهس یک ما بن ولښچوک ن دکویاز وب
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 تتفتس ندنکلرمل د داش هکبدلتاب هغنوصیک ییدلک هرظن لحم كنراث رضح ۸ ۸ 6
 تراتسا لتف هلمامر , كيا ەنىاغاكولپى رانرضح داشان اما هملیات تکرحوروط ماتسدان
 رد ان ًاطلغ نس لتس ایصریشجن تعاسلوا قعبلو ۱ تفنلمبوکب و هدا

 یسارمالاریما نامرقاقباس لنلزنم لقا درب راپ دنیا لتق بوتوطیخد یی ہزج یلد یا دنر

 ییا نارفاو هل تماوشسو تعاعشهکاشماب نتسح یطوط قرصتم باسا نعمت
 كرل هلوقلوایواپروصح هادا بولو| ساک ن دنغلا غا ناکرت هلک اد ندر اروژاما

 یودنکلبلتق كرا یس فم ضعب ام دقمو ی دباس هجا لاهاشم تکا حالصتنما دعا

TEهرذكس یبا نلحوای ول وا بضغ رهطم نوه  

 ۳۱ E و

 نسر رتس وکی الااکب ی رمش ك ںل وا رداف هلنق نمش د یکی ارپ بودی آب ا هرو دنک

 هی کی مات داپ بوہلید ناما دنح رھی دشانامرف هکسک ناب ب هد نو علم هو

 ا ا یوا ۵ لات نخ د راک رغوا عناو

 درهم یکسا ردفو رعم هاکیدیازم یجطوطرد الحنوا ال اسیدقرم راددر وا یننوبپ
 بو دیا لابقتسااتما ر عفو بلجیس ارمالاربما لامرفلنراق دراو هنوغلرا بولیحوک ۱

 یدنلوالتت شغلوایسکب رلکد نامهرقهنوب ناشدوادبودپآ !تاشنندقلارون :یخ دلوا

 یالآ یطع بولکهلبر ؟سعینوکق حهطراو هنداو لب هدلعقلا یذ لاو ااساب دج یجروک

 ایاعر ند هدازاتماب یاغون کس نب بی اوك يب ینطصم یکی دہ یلغوا ی < دیا شەرتتسوک

 ل فسا ںنلوا وغم هلیساج ر نیر قم ضعب نکیاررقم لتق یخ د یسیکی| نوک |یوکٹم

 05 رارت لونمر هبهبنوق یدنلوا ل تق هلمتمرم لساکت ندم داخ یسدضاف ؛جاغاهرق نداریم
 جار و دنس مان ینطصم لغوا برع سوبحم هد هعلق بورا او هرهشس هل اراغلبا ات داپ

 كرا ەكى سەعلق حم اكن هن وة هکر دلوقنم راب رقارپ هقاوس ابو دیا لةق ید یدو و

 كثب ,روکج اغان الوادوقعم هس) زو قد نخ لقدراو هح طلا هآتدان ردروهشم هلکعد

 یدیآدوانرار +رمعمزبد هرادزد هجوق لاک هجوت یرفو و ط هب هعلق بومح هلن اتاهنزوا

 هلا تآ کیر دمس هعلق هاتسداد وب یروب ه داس بوتیاهفتسا اغا هر بور هب اح ند هعلق یالاد

 ِ یاس دا دزد لعب بولوا ظوطح هاتداپهنیعضو كرادزد ی داارازا بورغاج ید راقخ
 وس یسامثسا 9 ا اه دمج ب رک درفعلف يندهاتسداپ یدروسزوب هبانکاح هدکد ای

 ناز لقا 7 فوڪ الوو ن نتواکنک ن.دلازعن اطا رور 4 او یدارا

 اتش هنس هرهطم “هر كنرا رضحهرس سدق یر6ا لا ال تی

 dae r ام ا رپ ولوا هاکاندنمو رق ك هاش دان یلحر کب وا هدازالم رکھ رل در وپ

 یرم یتفایضوتمدح" مسا رم بور نتا ل وز هنق او یعاشد اب تر فح یدیش |

 ههزاتسآ بودیا شخ رفاول امورخاف ر وم هاو دنک ید ی رات روح هاش داپنولبق

 لنیولومهافن اخآ دعا ن دنا یدلپا فقو ینس هب رج تلذیرایمذ یرادداه نارفهبا الوم

 ˆ یل وصهنسره یدنلوا نییعتو: مه شور غ كرب ندنل وصح هل غوص هنفرصم ی

 یسهدوو
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 نږ امه بکو م لبو ت دوام هیودروا هل اراغلا هتیورابدروس هيڈ نزوآ مړ و یس هدو
 یاغون بویر وک هنیرمشکبیوشم اہم ر مان اغا لیعم او رابدر وب لوژ" هپ هنوق هلا

 یروک هجوق یهایسوراپدردتیالتقنا یناغا نالسرا هجوق یا دک كنەدازاتساپ
 لتقودرد ندرارسابم یهاسداب لتق بونلوب یشاب وس لنس هعقو نا ناطاس ناهع
 ناخب رش ه دازی ره وج ندواتواح لتماعز للزنم ماب یراچنز هراشلنرقر و یدنلوا

 اف رکی كن العقلا یذهامیدمشهل وا مارا نوک یت حلا هلج هدهسوقیدنلوا لتق هلا یم نما

 نکا رب ہربخ ذ٥ دازیلرد لوک ی وسه یسوضاف هبرصمق بواراو هب هرم ق لن شد
 تشرد ور وسحدرهالد ر راک لتا رامضحا هوب امهر وضح ن زوګاب راتع نیم اتاریصقت

 کدر و راد اوج طراغو توس ههاشدابن دب ز وب كلمه یتفطلس تیزرس یو ناز

 د راودساومسب وج وکد هیرصرقی دنلوا لتق نوار هت هصرع هاتسأمس فیس

 سیکرتس لاطو شیر دیف سرد, راسا بایسارفا هکاشماب لع لنکسکی سا ولرم یو شک
 ا ل ترفو اش زالو وا خام ودرول "بولکی دیا

 لوژتهنسارح س اوہس هکیدیا ی وکیغتلا از هڪ | یدهاماساب ب ینطصمرادساس

 رادحاس یاشمدابلوبقم هک اغا یتطصم هداز ناکرز اب هد یتا دیع یدیا راشمرویپ
 بولوا نوذآهفمقچ هرشط ندن وباسه مرح هلممان ل "رز ورای دیا رادقا لملح

 ندرابحم ی و راب شا همن ب واکه نغات وات تاود ناکرااموع رب دقح ها ابقا وزع ۰

 یاقح یرایکب رکبو | رما یضعب بو دیا دیلقت هن وامه طخ هلا نیطا تیا وغا یر
 یلاحم ںاکنا بواپدرونک هزویامهیودر وا لق دا و لاو هن و امه مد یربخ شد دیار اک

 حوصتر وخاربملنلزتم سا و یسو یدنلو لتقهلت وقع دتس |توابز د یسرد هلغم ال وا.

 هبا ابر فعج یسکبراکب ن ودب بوایر و یس هطفاح نو دب هلتراز و هباغا نسح هدازاشماب
 وک کاری اع لیلخ یدنج یدارو طخ هیهدازاسا :حوصن ن وجاتف هلغتلوا بدضغ

 سا بودا ل | ودر ونک اقساي رفعجا ةدراوهدار ءار هداز )سا , حوده د یدلوا

 مدآ ۲ ںی وا یوکتس ندب دنفا دم الت یسضاف هو ی در د وک هن وامه تار

 شب نوا لساونس ی دنلوا اص سابلاءالم لعلت را زا هینوق رم رع هام نواب دو

 هل. مو رضرا بویلیچ وک ندا لرخاوا هجا یفبونلوا شیاسآردف نوک
 تكداسرفطهایس نگنسءاشای ناب رضح هاتسداب رک نیغ نام ۱ راد 5 وا 9 هنسا رگ ناو ۱

 بواب روو را ال رایدر وس ل امر دار 2 ات یساوار وکن واهب رم نتکرحو شان

 لبا موز ە که رکسف ساومسو ن ام ةرق یرکس ع یل وطان اال وا یدناغ انواّمیص

 حالسعا ع ۳ !یکلاتف و برحو شاو ص یراک دتا لهاکد وت يوأوالباقم هلررپ یار ِءالد

 تاذلاب هعفد جاق یرلپرضح هاشسدا ر واز داعسراپد زتسوکز یهو بعل بودا لاعا

 اتسونهخر ےاعدو لس زازا طره تودیا راهلج هت ناسور بو ركه نادىم

 ڭجوكىسيكېر کی ماس رزوا یغو دل د لمصفتامدقم ۰ ن نبدا ا لدق یدلوا

 کم ق ییضت نذل ںاغم هقماشملامج یو دنک بوز وب شرکسع ۰« |نعماتساب دجا
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 هدر ثر فس یرارضح هاشداب ییا شمر دن وکه تلو درد هد راد الوا بور اج هلب | ناوت مآ 4

  ههیلع هبتع بوالر الغوا نب دلار نوکی یدک نا دکسا نو امهع انوا بو دیا تعز ق
 _ كنىلغوا نعمللاوسهآ میدیم | هبنارس هطلغ یرالغواو و نین-یسودنکب وا لوصو
 ۲ .ندننبی یشابیعانسوبیدلار 3ن[ وادراویرابر س نا ره ها اما رد نوا لثق

 یلاقص رایدتا اقلا هننادیم ت یس هقج بوروا نشو انکو هن اخ نالسرا بودر وتک

 درعسم هکیرلغوا نالوا لار م هطاغو یبا مسج رب زاد, رب شھر غآ ی ؟شضینا مانیراشفو

 هو دشرور غص لیس حر۸ ی دات آهبابرد بولوغوپ هلل ا لسحرمو
 ماقما al یتیقو TERY هانرکذ اکیدنلاهب هطواصاخ هرکص نونلوااقل

 تدوربیم 9ووخزماتم نننی دنه دمهداز یتیعوت یساضاو رمزا هل اما یضترمنالوا

 یلتق بو دیا قیدصت ی اکتسومالعا یلاح ءوس ههاشداد بولکی نایک ینی هلغاوا

 ل تا نا لتقوم ی دودنرکس ید ات بو دلت کا قوس
 هنغالشفبلح هسلا راشهریز وامان د مطعاریزو ورک ارادرسلاوحا ی یدلوا مقاو

 علل وج برق هی قلا بوراو هرکږرا د بولپر دوکت امهم نز وا قلوا هدا دعب نو امهر فس
 شم راکه رس لذ ر کس كند رخ الی ذاج بوړو تزاجا هزکسع هرکصن دقدرونوا لنسار
 لب از ریلادا شورد تح بو دیارو دقم لبکرا دیو امهمز اسو هداوزوداز ات موی دیا

 شاپ لاوج كيە ن دنقلايا رکی رادو هکیسکن ددا دغی نغم را هلحدو هعمر دلوط قد نخ

 نشمالروکل ثموراب وط ن دنوکه لقوم شیوردروپ رمو ی دیشع راحدا هدر هلقورا محا

 هجو هدامن اوج یدامارپ هل يسد رب نکل بودی بینر رال عو تالآیضعب فلات هت دامو

 بوتلوا تامپهراضحااد دم خد هقر طا وا ی دولس وداد هنج ن زا ور ناطلرس

 اتمرس ماکنهمو رضراباتسا دمت مطعاریزو نتفر یدلکمزال لب کها كوا یخدودنک

 نواو E غاتوا هلئرب نوا بولبکید غو تدر و د ثلاو لقد شل قت رابب بوک

eهننرللوقو هنیرللبر فن یبازوتوا ی دارا لوزن هغ اتوا انس هی د نارهسبوقمجی دکل:  
 ةانسمرکب كنلاعق ىدى دلو شور وکیل ترس كنت ا

 ننلشیا نوا ها دابن سد دیر کد بوت وق هي هب رف مان ناز ارة زاک هوا كط

 ةمورضرا بوامجوکنوک ی درود هجا یذیدناورمسبمایروق ناي اسو 7 وا

 بولییک ندیر یک نیک ٤ا نایغط لوصدارماتساب لیلخ قزاقر وت لنق یدنلوا هجوت
 یسادنهکرایجوبق ندنفرط هاتسداپ ینوکییشب نواان هجا یذ لرم یع رب نوا
 راكب مورضراهانیلاعهاتسدابهابنپاعس هیاثساب یضترم یماقم مات باکر بولک اغا ںیھ اغ

 یدیا شلرد وک نامه طخ هنلنف نالا بەەغەباثاب : لیلخ قزاقروع یسیکد

 بولاق هشرز وا قارغا وربک دجش شب ورد یسادضکطعارزو 0۸۵ دلراو لزم ید را

 هدازتم حوا بوملپارافلب همورض ران دنلزنم یاب امر ابکمسو تلاصاشاب

 ساب لیلغیدل وا لداد هم و رص 1 هدرا ویلوکا یزوقطنواكر ورم ا

 نکی ل اوغشم هنکرادت تاممم بور وقنغات وا منك شک لو اغ ندامضق مح هسا



 ت ودپ لایقتسا بوقمج وشراقهرب .تاتعاسیی ۱ بولوار را دربخ ن دنلو صو طعارزو

 هربتفو قاسوفیم دریای دلآضض رع مهم کیدنیار اضحا لوا یدر دنیا هنغاتواودنک

 كىشلېوس هیفشرومآ یضعب بود رغاچ هب هبوار اه ی اشسا لیلچ م اشس داب نام رف بج ومو
 بوت 1 دنک یوراکو عا هلفعلا لم یرااغا نورد جاق رپ نانلوا همش دپا تولغلنلکتس

 لیهاسی بلر لوک هد :امهناکر هلمههتاناغانیهاشیع وطعم رس ر روان د غول يياشماب لملع
 ارخا هرکس نوک یوم رکن نگو یو مغ وتو ج او 1

 هیاتسا نجا ثلخو کلا مو رضر درو نامه باکر یسا در ایجوقیدنوقبواک ید

 هنزکس یرکب نهج | ید طعازو یدنلوا هیجوت هباشابرادعاس ی ینا ماش بولر, و

 قاحواو یر هد کیم یر یقه یورو وان یرچ کلیسا دو دنک

 یراهقبس قزف هلحاس مان نوسهرکوی داباهحوت هدرومیابنومآییزو ههخذیربمهلیلاغا
 خود یدل وار رض هبهعلق بولیراقح وریکنگیاراش رکیاراشمرهک هب ەعاق _هبدعلق تلخ بوروا بواک

 رس هنس جو قرقكياماب لیلعواشسایشتر توما اا

 بولوا ننکرا دت كنك لبا ییلارم السا رکیراپ داخسابیط ملاک هنیرزو ناوهلرکسم

 ندتل ود فرط هباساپ لیلخ قزافروع یسارمالاریما مو رضرا كل رس عرس نکل
 لوفشمهنس هطف احرکب رابد نسهک یداکرمار هیاتساب ین ارم ب وذلوا هيو هلطارما

 ینرکسه نلانا بویلقاص ا یرماوب هسیا اما , فرم زس هیمقچ درشت و
 هعساضتقم یمسط تعاعش بوبمروک لوّهعم یدومق هدرجد دید 9 نشعا 2

 ند هاتسآ بودی | فىنضئر مار مرر وا قل وارا درس ودنکود و 5 : هل و لّعمدخر ںوراو

 نوا اجر یبرما قل رادرس هتلودرد وی ںلیاراہطا یرما منصم لواوافخا یرما ناک,

 ناطلس بوقحیدرورارف کک هنبن اعناو بوروک كرا دت یس و دذک بودپا ضرع

 لی عدارکا ءار ما ضعبواشماب لعو لغوااشاب یم لع لوا لقدوق هعضوم مانیرباج

 وب دنر دی تمواقم هجر النا سیا شامل ف كس ی ملا ناک هنرزوآ ناو بودا تلل دود

 مرگ هکیدید هرالنا بودیا ناود بووطو هبضغاتساب یضنرمراب دنیاوکتفک

 ثلرب نوا هل میاوت رد راو م دنول هدابز ندکسحوا مرالیک هلم رکسع یدنکنرتسز هک

 رکتابخو تکدنود تقواوا نکلزرروحاق یشامل رق هلل ءاشس ناوزرهکح عهنندنعشدرولوا

 دی دهموبدردنیسانعم گروتفوب هدازغرووغا مردیادابر یر امن اخو لدق یزس نوعا

 یوک شابرای دن ناو مزعاقفتم بو ییا تعاطا یخ دیس هل ج بو بیا بو رس هاچ هل
 كنز کی او هلک نوا كب ندلاءام ندنمارمادارک | 4 دو نح لوا كقدرأو هعضوم مات

 یدیااناوت شامل رفدق الا ردر یو كنم املرف لب درک لک ید نشم ر دیوک بوتءطشابلرق

 هنکلمیو وردک رکسع هلو نوت رکھا هاتسو نو دل لاوس اکآ اا

 هژیوئرده اس لکد ناو رکلاب بوزو باوج لاعف دب لوا یدیدزکیدلک هبورږیا

 ها فصاو نورد یهاسشداد موردوخ اب مودل مکح نب هګراو نا دکسا اب هکر دشم روی
 یرادرضح هاتسدان ید ردیوک هّملود رد لنز یران ساب :یضلرم یدید هہلبا مح

۰۹ 1 



 .  لقدراو هشیجرا اتمابیفت رمندآیدیشم] لتق بودلیوس نس هب اایدواد ۲ ۲ ۰
 هرفس لوا ندنرکسعیل وطانایدلک, هلرک سع مور ضرااشساب لرلخ رکسعرس لصا

 هم اسابنالسرا لغوا یاغونورادهنیزخ روکو لنس« ویعطوطو لع باج رومأم
 سو دنکااب لرلخیدب ۱ رونلاح هناع لمط هد ر ترود یر ننھاکرکشلاٹساب لملخ"

 .لالقتساو نکرحیلوضف بولوالانساعدا قلرادرسكناتاب ینترم نکیارادرس لصا

 هکن وجر دن نتللوضفوب كنا نکباز رادرس بوبلک شوخ هیودنکی تیزءو مدقت نزوآ
 ردن یکلشک رس هل ءلدوب نک مزال قلوا مبات هزیآر ار و قسامهزمعج مزب بولک شاک
 هلو, ضرع کو دردن وک هغلود ا |ندرکیوایدةسااتماب ید یمیدردیان رعطود

 رادرس نوبع وق هغاتسا ندنغو ںلوا ی داتا هنکح هلک بو دنکق لرا درس بوأو ارق

 تم دخر بودی یس كنا یس هل ازا كنمشد رد هلتاقم هلبلادعا یصا دوصقم ۴

 بوراو مزور لر هاظ نوسلوا هسرولوا ندنزو وکره نوسلبشيا لروتک نوهظ
 یدنکر هلت ر د دک رالنا زدلکدا 3 ركنا ل ومق لذ بولوا هلنمح تک گرا

 ینوساروک شا رب بورو هللا بوشقوط ندبن اجررب هللا صخ بوراو هللا زعرکسع

 مریاکموب در" کم كنىماوءد لیعتو قلرادرسلتقو و لالوا لدکی لصوصخو

 اتاپ لیلخ :یدلووفرافص بواپراوهشأبلرق "هباقم هکنوح یدرر وباوح كاسر وص
 TE هنا دیماساب یضدرم یدذیا فوغض بر بروط لذدرا اق یرابص

 نایدالخساب هکنج بوروط هدو یا رغا ی نک هلندرا یخد هداس كندر بوز دا هنکوا

 لیل هک يد مل ليام وجه هلا تیعمرانوسلک بو رد وڪ رخ هب اٿساب ليلخو
 نسر اغا اتساب ی رھ یدعاتکرح الرصا ندنضغاک وب ب وملکا اع ا

 ب وق كول ند يفرط یدرکس وت هيو رڪ ینالا شاملزقبو را وورلیایرکسع
 .یکسا مان اغا نام لکدتسا كمر وس تآ ی سو دنک اشا یفترمرایدالتسابهرا زراک

 .یالایرلوا كنج كد هرصع تق و یدتیا عفم ب وایرا ص هننانع یشا يومق

 نوط ب وط لیعالمهن نکر دیا انکار قاق و ز قافوز ینهورک شاملرف یر و ط
 لاک یراق زتکزاملوا ریمعت ار مابق هکننج هس رمو بو رڪ همس هک

 هرج اشم بوملوا قاقو لزرانوب كاتا لیلخ هللا اٹاپ یضثرما دعام ندنفودلوا

 اژتنیب مالسارکس عرار دتا ترا مع ندنمج لوا یدزرواب نب راک دبا ںزوا

 طش ںوکر عاق دقح ندرکبراب د اتساب یضترم یتح بولوا قوج یس وساج كش املرف

 لیس هطساو سیساوج یدیاراشلا رخ هل ینا یدیشلروا قلاب هلا قوا تنخامرا
 تراس اب لملخ علح هلو اشمأد ی دن رم ی دشاوا ملطم هنلاو هنلاوح اهلج یلیاساغع ناخ سو

 . هس رمو كغساثم اب افا نیهاشس یںلواربکم بولوا رکلد ۳ زندنکل ا

 یدید رانو سیا لج لج یدروس من ا هژولد 2 ۸همضح رو وک ننه

 ۱ : وب دروس هر او شد لات رابدتیا كن عرب بوډا لج ناک ا

 :ندفرطورردتعره موقف اا از هک یدال طا, هغنلاص یملع ثتسابل ۵

 ید



 یژنکابوا رق نالبرق ند رایلدیدرآ رکج ك نامل هتسوس ود هللا هللا رکسعییه
 هلل وا ماشخاک رای رغد هنکوااشادیمترمب وروتکر رد وراتسا هورکهو رک بولو رفط

 کو ا بولپرا ندن]ررب نوفر ط لک ک اشع تقورای داوا عراف ندکنج بوقاب رلعشم
 راضفابوزاب نرخ یماز م سالم اپ لیلخ رصملا لء یدتک ب وچ وک شاملزق
 هیهناتس 1 ینسمدآییا مان افا نالبقو اغانالسرا هلربختراشم ندنز وب تاھاہمو

 ندنزویاتساپ لیلخ خف بوشلوبهع ات.داببولکهویناتسا نفوکز کس ندناو یدروموا

 یدړو لالتخاو هقرفن هرکسع بو دیا نساوءد قارادرس مه اتماب یضئرم یدلوا
 واعیر ابرهتضغ هکیدلافزا رای دلبااهمافالخ وید یدایا یالساس هدکنح مو

 عزا ا یا رم رکم تق ول وا هلاصانف ران هیرع نمرخ تناسب یفثرم بواوا زاخ

 بضغالقع ضد نشی ملر دیک یرما قلرادرس هیودنک بولوا لومقم یدیدره

 هلاح تقبقحو نوسلک رخ ندنفرط اسا یفئرم هله ب وږی نیک ست یب اش داب

 بضغ مفد ودر دکهاشدابر ما هتسرارر انا هبره اعد نوسلو | لص ہا عالطا

 هاشداب هرکصرادد ر و ۰ ثامهامس ها رشدمرکد همرامدآ ناک كن اغا د لیلخرایرټیا

 نا دونشخ نداشاب ی رمورەكلد هیأت اب : لیلخ بولوا ملطم هل اح تقبقح

 شابلرق بوراو هنلوق سا د لملخ مدآ کا كل کیس زا د یت رمو

 لوس ]نوک با رص بودی رخ اناا لملخ نر لوصو نوک دنلوا هراحم هللا

 یزوس قلعتم هبصنو لزعو قم راقج طخ قلرا درس لنتقو كنجوب رولوا هت
 بو وقملا یرح ودر ول وا بمس هرکسع فالتخا هکر دلکد لوقعم كع ۱ تعاسا

 فب ر وح نوک ری ما لک. تک ش شامر بولوا رسام رفظ هرکص ىش هیطش

 فوت ایفا ۱ لاصبا «لننوک كنح یدروتک ه اتساپ یضترم یتطخ قلرادرس بواک

 هتشسا ی دالر وق هلمح وک هلا یطسوت اعفتس بو دیادارم لتق قبرح نوا کوشا

 نشدهنب رل رر بولوا مقاو توا دع ندتہجو لنرانیپ ثكناماب یضثرم هات اپ لیلع
 . باکر لنساشایرفس ناور بواک هب ماش داب بّرقاساد یعارم هرکبصع یدیاراشلوا

ê۱ لنفییاتساب لیلخ بو دیا تیاعس نقدلوایمالکلادقانو م دقم كارز و هل هیماقم  

 یلوط نا راسو :هبرصبق لوبناتسارد مرحو نوکر وسلاوحا ید اا شا

 ناور هاتمداب بولوا ناشیرب ندنامز یس الیتسا یال یار كرل هبرق نالوا لنفارطا
 دنس دعت یل الج ناکا لآ وس ب و روک هیارخو یلاح یی یا وح ل واک تکه شرف

 ور لد هنس قره 5 هلبرا مرور هخ یبراکدشنا ن نطوت للوبناتسا بورا و یک بولوا ناشر ۱

 بولوادراوفبرشس هاو قلا هنر دق نکس ار ندا طول

 ی ل ویلوم د یدنفا د دیس لوز زەم ندرصمین در ودر هواتساب

 نماز لىرلواالتممەنسالى شتت الغ لوبناتسایآ جات رب بودی ثمهذ راش زاخا

 تباغ نکلیدرو اک هلوصح ەس زد هی دملوا نکل عادص هی دمر و هی نوغلوا سه

 ET لوصو فلاو نیعدراو ساس ماتو زدم ولعم هنلهایی دلوا رسعتم

۰. 



9F ك هېر بو دبا لوز هنیرقدر وبن ا طمعا زو مرګ هرغ مورضرا دح رسب ناخ دارم 
 یدل روبه رلاغا هرزوا قلوا هب هج ارز وو ایش هل بڪ كنواورشممر 1 یس لیک

 تلاص ینتړا بونلوا هیبثت ییزو نوا لیکر شکیاو هب زا لمک رشبهرفنرهبولپرو "
 هنوامه ناکرهلنساواروننس بودیک هلابقتسا شراترضح هاتی اع هاش دان رابکمسو
 یوا مر نیغفل وا نامرذ لوزا هنخاتوا كاسا جزا داس یار زو یدتسرا
 یرز واغا نیماسواتساننیسح هداز دالوبناحو اسان نادومق للزنممان قادصنوک

 هرکضتدمآرک او تفابض رایدروتک هنغات وااشماب رادعاسهلد مارک او تره ںی ہل وشرق

 لنزنس یک هدر ویپابهش یساریا بولو فر شم هلب | ناهحهاسداد سو بذ سد فرثم

 یرائرضح هانملاعهاسداب شوک ی نقلا نوا كارلا مرغ هام یں لوا لخاد هغو رشرا هم

 هات داوات داعس بوفیچ ندمو رضرا هی رکسع نالوا لای یتدریز و لک لکه هاب
 قاجواو ناپ د بابرا بولیروق تک هنکوا نویامه قانوا هرکض ین دق دروس لوز یراترمضح

 وایالآ نزوا تدافارماو نا ر مرم ناکهلیبو یرچیک ب و هايس هلجو یراغا كواپو یراغا
 مرکل وسر ب هکر لک همالنشلخم مطعا راد رس نوک ندهامهر رو دضح هلدا

 سش تر ود ید هاش داپ بوز وتک هلی عوضخ بولا ةهنلا یدنکی لسو هلع هللا لص

 عب بوروتکر: رادقمرب بول هنیللا وں مک لر بودیا لانقتسا بواکو رابا م دو

 ۱ ردق هجردرب بو وا نغابا تهاتسداب خدر زورا دا دوعو ةي تیبا اسد هنب راغا ما

 ۰ یدروط بروشواق لا لنوپامهروضح بو ردا شاب بولت لتہک هدجس نامز
 ام لقمیدنکهدغانوابولمالض لعن بولی ر دمک اس ز ثعلخ هداسرب یلکروکرب

 نرلفرع او یکنخماحو هق رفتم اسورا ارکشعیض توی دنفا یتفمهل | یعاشسداب نام رد هدنیآ

 تاف : المیدیاراشمزاو وتسراف هل ردق یالتعاسرب نوعا لامقتسا بوک نرا هزوعو

 (ع نو كلمرع یر ارایدروتکهنخاروا بوشوذ ةنکوآ یس هل هن هزکص ندنهاتسداب
 ییا یوقوبقورابکیرلکب بودیا هیبثت ی ال آ نزوا تداع یراترضح هاشسداب شوک

 : هفرط یبا گولبیت ار دق لوب النعاس یبا ندهعایا توروط همالس هلل یون

 هنورضرا هل ریفرب ندل زنمررابدروط یخ د فصرب هز هرعکب وبل و ر رانکی رلک یوا زرد
 6 زملوا قجاراب دیر و قر هملم السراع_بابر وی رک وهایس ندفرط ییادعاک

 کرد موح رم یلحبتاک یدیا شال رێک ناز و فوفص نالوا سرو یالآنالوا

 ندلزرتمو نکل مرمر وکت رتکه بر هوب م دنلوب هد رفس هلا یرکسع ناټع ل هنس لوا
 لو )رز رابنم یا یږلوا راش بو و یس هد ن صوص چ شرس وکر هبوب هج ږیاروبم
 مدعو ممط تنوشخ تل رر صح هاشداهیماع اط رفاو ك رع ندتنعج

 نانلح الا دسع ناسنالایدیازلکهبالآی رنک | یخ د كنالقو شذک مابوکروا ندراذافتلا
 نوا ثلمرح 2 هام نولو بس هتنلش>و كب ول تلق هداناطعو نأس>ا نزوا قاد صم

 هلغلوا ناب كسك ؟ یتدلوا یداژو لق شک هج ار کیی هنتساد رفن توقمح م اعنا ل دز کس

 نوا كر زم هام ناخ دارم ناطاس بانج م جاوزو "هی دهر اب رسا جرخ هیدخا شكرا

 ننزوفط



 عصرم تر قد شو رغ قلل سناك a ۳ دم طعا وزو ننزوفط

 شاق و هفوح هوب .شز ون واوتآزدنکلبترودزوآ هاو تآلمکم یرکاوتخر

 جا كاجوك یسدا ۳ ماس نوک یهرکب دكر یدرورص> جک ره ییاوقیرافتو
' 

 نوروتکر لوط ندورد نو دقمنکرام السی ؤا بورتسوک ی الا بولکاتاد

 هبا دیو دمق نونلوادخ انس هام م اک شارون ن داشان د ىلع یسک در لک ساو بس

 ةيملت هیأتسا ؛ دجا هلا قیرط وروراب اكا نشان بواب و هدالخ لوا یدمشلروتک

 ندنرلادروز هاو ی یون و هیاشساد , ميهار راد هنی زخروکس اوس را در وسیونعملابشوکو

 یدنلوا لتقو ذخا یدراموا ماعنا بودی شرتسوکهطاراقح اب نرالا نوک لوایح سا
 یتداتساب ىلع یل یتسهمهداشآ وب و لنق هداز یشواع یاب اس ید ندنغابوایرصکی

 یدنلوآ لتق هلتسایسغین :؟اسهملاطف تزنکفعلوا رر غی زرا وخ دو دعم ند و اشک س

 دجاكح وک ندنل یاحم ایر وای رب و هیاشساد رادعاس ماسامدقم

 نوعا رف ی صنم ماس بور دوک زخه پاش ای دا كج وک هاتسداب ىدا و هلخماب

 abs د ی حوت " هبودنک ی اس هش ن وسري و نول كس و رظد هیاتساب ر ی

 هح هک نوتلا كسینرکن هيا شاب رادعاس تواس تغمهتسن جان دجا

 هنسورانا كرکسعبونلوا همحوت هیاشساب دال > وکهش یصتنم ماتسنو دا ملست

 61: درود یر ر ثامن هام ناور نام مالسا هاتسد اپ هح وب ىدنلواناعت هغ ا لبو

 ناقیح هلت 9 ازوافاس نرقل را یاس لملرت رمو احا مھ بوت وقیلالمو وضرا قلرغا ضع

 بور دوکو رابا یراغوطوراپ وطزمل اب شیر کی ی دلاق لنس هطقاح مورضرااشساب نیسح
 هننرق صرف هدرفص هرغراب دتک یرغوط هن اور ب وقلاف ندمورضراهلثداعس یسن ړا

 لایقتسا نل و اما رغم یکی راکد ردلج واتساب یس یسلاو بونلوالوزت
 نا نوک ییاراپ دل ڪڪ هغات وا هني بو ږیار نس ینس هعلق صراف بوراو هاشسدابراب دنیا

 نوار اسضح ابا یراقزاترشیهرکب یخ ونج تیس کیپ ترود هرایک ر لکی بولی رووا
 یضتقمثلکیوریک یسنربارابدنوق بوگب یبوص صراف نازنین ریای دلرویدلروب

 هنشب گر فصیدزاب هلو !بنضغرهطمیداماد تبحر یاب ی اتوا لنرکد گی ولوا

 بورویب لوز هن ااسناهجهاتسداب هعنلبروق قا وا بول راو هنلزنمیربکیهریعسم
 یلخكولب لئرزوا تآرلتواجو رار کن ساجد هقرفنمرلرکسعوضاق و طعارزو هانکوا

 وشرق هاب اسس وایکبراکورکسع واس لا رادرآ ید بولوا هرئاد مطعرب ۵:رادرآ

 بولجی) هناخلبط ینرلوارظانهب هعنزا فارطا هجا ر وقرا هبخ هنرزوار هی د كسك

 تیم ل ماسک ائ < و ینکشیپ اذعتکلم لر وکیتاریدروط ١
 ین را هنیرانسکاب واسوق هشرق ناورعلشوا رقص ی دلسک ل وبج هنو اك اروا

 یودروا ندنبرق هعلق هلا یالآ بولراو ننک لوک یس !یدلوا تزامل ھکمر لس و

 هنبرزواراک دب ضاع یرهناد بوظ نالی ند راصح نکٻار ديا رڪ هٿ هي امه

 قمقلراپغو درکه باراکزور ت رشم هکر دلوقنم ید ع اررص هینسکب وک بوارغوا
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 هکیدلوا ازم روكى زوکزوکب ولوا نآمطورابغ مطع نوکلوا غل وا ن دنیا بھ خر اید لوا ۹۹

 نالوا لقر داها ثىداتە اکشاد یدبا دراو هل هدف او | وتو ورک ه امدا

 نبق كب رد لی داوو یس هعلق ناور مهاتسداب واتکوٹ :بوییاعد ههاشداب سضش

 ناطاس هلکدیدنوساکرکسعندوریککروی فقوت ى نامو اما: نا

 هقمغطا یف ی دید یمرولوا مدآز رسالا نس راف روق هنثنح هرب بودب زا باتعەزوغالوقادا رف

 ب ول ناست [ندهملقتقولواراشلک هنتلآ | كناورا یکم یدلوا ی« رابغرا دة مز

 ب اوا راتنامع نیل ع لوا هاش داب دج اش هدرفر بوک نذر ژواراف ال وصصو راک نب

SHENصادوق دنعبرادقمو نفرات لاک وص کوب دلواقالمءر  

 هلک ,د یس هپ دراکخ نو امه غاتوا وا یسئریا هلکجا رما قاراو ی او نیا

 هناخهبجرایدنوق هرارب تسانم تلوذ ناکر ار اسوارزو ی وب روو لند را هیدر رویشم
 نی

 نام هرف كمر ك دمسن 4 گ هك وا بوناوا زول "لیتو تورابو گزوکب وهمزاه هرکس

 نکیا نزم هلال هاشم قارطا هعلقو بام یسهضکی ابا نوا گژرفص هام دلو

 را دقمربم راکوای ریدر راد دنک هستم نوا هنسن احراصح 7 .all یی وا

 شورغرزوت وا هنب رره یرات ر ضح هاسداب بولوا رادجز یزوب جاه هک ییا هرتس
 ةراخا رج بور كنب را ناب نوب امهر یدصح . ۵ رایضع» بو در ناتسحاام مملمردق

 یدلارارقلنرب ول لوقره بولو مات ینعا ههراس زتم كد هحابصراب درب نر
 اب نیسح نادومقللح نالوا ف ەرغم هلکءد یسهید یجزوکآو ملت هر سا

 ۱ وا هنا وکویما بوتلوا وح هندعلق ار و ط ندملوفاتماب دچا ینیدیر اکہ باح هل

 یارس یکسا انیمه یس هعلق ناور راب دتا بانی و بارخ یرلاسقوح یقو ینا رس

 مطغار زوال مور هنکو وبقو یدراتساهنف رظ هت وا بوط هج اک بولوا ما, نو

 لبولک یرهناد بوط ن لب ۳ هرال- ی دلروف رر داچند4عاقراددروق بو طناب د یا هل

 یدلرا دپ .بوروا ;MM رداح اغ لعل الوا یسادننکر ایجوبق كاا یخ

 بورك هسیزتمهطا ااا اب رس فر کبندنتبس ناور یکسال وانوا

 هفرط ندنلامت كن هعلق لتدرود نوا كروز هز پٹس ی دلور و3 ن دلج وا یتدبوط ی لا

 قسکبراکب در دلجواتساپ دج | یشکپراکیمورضراهلعوا زلیس ها راک نوا

 ةنفرط را بم رایدروف نداروا خذ بوط حوا توئلوا لاد هرونرم م لح اسا رفص

 هیورک ندنف رطاراک هنوایخد یساغا یرچلبو مطعارزو هوای دیر بس تام و

 هحم راو هنفرطیر تایوصاغا کی اب جرف هی یر تام یدی ی[ هنر 9

 یتدران|یسترایدلراشاوارادافف هباغا باک جز یو

 ڭى کی ر یارب واشساب دجا ڭاجوكء هښ را رپ بوراو هنیدرآ یسیرت زامیس اغا یرهکی

 قاری قاخ كواب ترودو هرم دآوشدزموسا اومساتساد ین رهو وز بوراو

 ننلوقاغ اشار ناد ومن روک قلا نوا یدنلوا ن لابعد یس هطفاش ی الغوانآ فرم واو

 لوح هدرا بوراو هل یساغا جوا هدا ز اتساب یسجش هل صقر اکتس هب هجا بنالوا

 و
 همه



 ي  رابدرووک یو ایت راتساب بوسکی ید ینجوآ بونا تاب زق ند هعل و نقد زاو هتلفع
 هز فو نالوا لنفرط هوا كنس هب دیزوکب وک یی وصراد رس نوک یزوقطنوا
 هوا را ۲ وشاب وص ند هعلق ند بناطوا بودی طخ یو روک نال وكت لوا بو راو

 یسیکب راکب بلحو نادوبق یو وای دتا ت رشم اہم هنسانراوپ د نوچ ا دس یی هجر ذ نالوا
 هنالوا ناو روح کرد حر رو مرا دن وق هلبرارداج ب ونلوا لیبعت هل وار اک,لوزعم هجو
 سرف هک خلل ام لوا برق هلی وتوا هکیردیا ن اح یلوق بسامط لغ وا هنوکویما
 عاطف هار ورم لغ و هقدلوا كاله واوا لنفرص) كن ر دیرلرب دنا را تب الو تم

 بودیا گرادت نمزاوا نصح کد دیا م ولعم نکح هلک ك مالا اتد اب یدمشلوا
 دادغب بولوا یب وریا ك ضفاور رکشا یخ د م اس لک تیا دا رتسا د ن یخ دم ہاثس
 یقداصاغا لغوا حاتفربم نانلوا هاشم یمدق ناب لنصوصخ ةعفا دم را هرصاحم
رد زام ك بب کیا نوایدمشلوا بقل جانور یمهداکآ دک یب داف مان

 لا گاف یی

 یرائرضح هاشداب رب پا لانقو ب رحرتشتم نا ناو ر هعلق هلجوب ی ںیشمر دنوک
 رام الکل نارا صب ی هکفج بورو رانلاتسا بن ارم لعهرکشل یاس ور بو دیا نارد
 كغبدنوط یسایلادج اتلچوک هعبب ودا باطخ هیاشاد رجا ك ج وکالوا ی دلی وص
 یتس م وکر دنوکو ب ینامز اکلرار دلکد یشرب كغیدراقچ ینلغوا نع«ب ولدیراشاطو
 شاب بو وار لوا دید نسردیا یس هلادرم هه دنوب امهروغوآ هنتم دخ فابم ند
 یی دکع | دف شاو ناجلکروخوا لب رکسع لج او دجا مماشسداپ هننزوا

 د يدېش ى و یا دالوبن اب يسهدارکب ناتس در که هبهدازد ون اج بوزو دلم
 قالوا دال وب تن امكناج لنوک وب نو | لیمکت نرازو شرعبورونمح کاکارا
 یرانلغوا تآ ن دکن وا فلعو هربخ ذ یضلر بون ود هیاشاب ینارمیدید ردکر ک
 Rs یس ع وک جا كز وک چ شو خرب نوسمانق یرانو رول كءرللوق

 یلر هو شوخرس بو زکلوقللوب اتسا اغاهق بو دیا بط اع نساغا یرچکپ عب
 ثلدح هر وکه ناس رم هلمراللوف یرچکب لج رولواوالب لنو تالراهتشار ناک درتهكکود

 یدبد ردمتق وتم

 ل کجا كنح هنا درم یواپراص هرهعلق ولکمریکه سی زام نود نیلاو یی را لع

 یر هناد ك نفتو بوط بولی راو هم راک قدنخات هلکمشکد سرته جواو راد دنبارو دقم
 بوط نالینآز دنوکهجک هتفهر, یدراغی ندفرطره یکن اراب تارطق هنر زو ناور
 یسافا ی ریه اصوصخ ب ولکود هحرات میطع ند راصح یورابوج و جا رە |یرض
 لدا مورن وګا قجص اب سرتم نوکری دیش وا راوبهنیمزرا ورد نالوا لنلوق ییا مو رو
 رای دتارارف ںاصحار ساخ هلخفل و هداماورضاح مالسا تازغ بوق چ شابلزقەنى رز وا
 نړ راقاب شاملزق بوقمج هښرزواج 4 نوکر هل !ثمه مدقیرب ندرایج هبج
 ناسحا عالم ابسبونلوا نعاس هنس اجر نکیا یرایضرم فالخ هلکمروتک نیر
 یتسوبق هعلقر والدرب ماناغا مهارب اهدا س ندنما دخ هطوا صاح نوکر وابدر وو
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 i راھ ناو رذکردل اوقنم یدلوا یهاتسداب فاخاوع رهط م واک( اسب وملق ارم 9۹۸

  شورغونوتلا بوروط نایمردنماد نزوا عایا تاذل اب یرایرضح اتم لنکنج

 هرانلو اله یلآ ورغر فرق هرنرو هک شاببولکود هنا دیم بولیجآیر ال هسدک

 شورغز وا هرانروتکهز وضح کان زو شورغرشب یمزکیهرانلوارا دجشزیر ولفر

 0 1 كاموقبور و شش ګیر وافر ر هرات ر وتکب ولو نراهنادب وط نالی آن رند

 یکن این رایاسحاو ماعنا بورو راتلاټسا ود مر زامر دمتقو تربغ مراد روق

 وام هلدارا هب داد رض اح هع وتم "هبرتسا یردس یتح یدبا راشع آنا وارف ره و لوذیم

 یدردبا تکست را ثط٥ بو شا تا نی نا [غ ورلنرونکح سشاب پوروط

 هدر ردا صوصحو ماسآ هولنآیرلح ور بو دیا مارق هم دخ فرص فرص هص ام ناحارج

 برض هج رک شابلرق ید ر وار یک ندی رم فرط یز مزا ام حمج بونلوا هل ام

 قاپ وط با لاوحو لسستز «رکدک بودی دعب یس لس یر نالقس هللا نوط

 یغح هل وارا دی ان آ لات روص کو دنا موج هی اوا رکسعیابرد نک کل یدرل رردل وط

لف :وشا یواوا مدن مهلة گو هلن بوط برض راد دلوا کرا دز هو ب واب
 تر ا

 نقدلآ كرك ك وس تیاغ ںودیا د ده یساغا یر *ینهدر اونا د ینطمصم یعیر

 اک كرفص هام ر ابد رغ عن )لا راح < ان ن وسو د هر اج یاو درانسامل رف

 ۱ عوبتسارب یدراو هاش ساب جا كح وک ب وقح قط ا یلوق بس ام

 اسابا یدر و رنز واك لیست ان IG نار همفه لود د بونلوا هن دانم

 آوران تضخر انلقدنلوا ضرع هنیراث رضح هاتسدان یدردلپهربزو رب اعدم مب

ونلوا شر و هل احیای نوکوب و ولدد دا نامر ةف كىنا :ابول وا شک هن از
 هعاقن

نوح یدر /روف بو دبا تعافشس نی یا مطغارزوراپدرویب ر دکر رک لا
 یطاندو یا 

عراف ندکنح سکر هبولی اب لتحلدر سعیسادص هر و یدم,ح
 لع لوا یدل وا 

 0 1 بوردلوطیراکدکن سم وا م ده هلی بوط برض بدر دصرف یشاعمدیرشامارق

غ دنح ره رايد رتسوکل اتا میم رودس ن را هنر كر صحت
 بوشبر غاحاحم احرلب زا

 اکل ذارابدروکه ید زل ړو ناما هزس هرکصر la زاما لصاەىكاءاب ایز اک کک

 هوب ندور ارائببخ یربسا تصرفو وایدتبا تعراسم هراتهرمودس یرهلث

 سنع بوروک یل اجود راب تبا دن یروکب جافرب لاا اک واب ج وا بون اب هوس

eنانا یی ؛| یمرکب رقص هام یسلر | رای دتنا ما دا هر  

 کرمر یدقح هیاتمار دچا ك حوک هلا تلا مر مسراغا دارم یسآ دن گان او رک ی دو

 یدرلنآب ور وتک ههر ورضح مطعا ز لص یدیآ روم ها ت گال ینسو روقعو یوم د

ع هوو ۹ تونلوا نامر ه ناو دفملغ رای دتل | هنوپ مه رودصح
 بولوا مجرکس

نرگ فتا واضح بیلا ب وقمح هملاع تحت یر ا رک ابشداب
 باطخ کا ت

 یاضتقم یلبلگس د دز درطددعت | ماس ی هعاق ن وچ بود باتعاب
 ماجا عب هبح

 e کاپ 9 داب : شعر تار بود مالک الا حس ساز نالوا

 كابا



 د رام سد ولوو نوسريڪڪ هنغالوق هاش یبيهو ثدالج «هزاوآتلمه اش نوچ | كلتا ۱

 هنایاسیکك زس لاخم هح راق ورد نوسرا هنیمز نازی یعافا بولوب عوبشسیسن امرهق

د هعلق استو ۲ و هلواشمزوآ مد ندکلرارهکنآ هن كرتات ناب هغمر وطور و
 دانم ن

 ممط لو ییاوج هنامکح روم هاکد رو باوج هليا قانابز برجوب دز و هلقرامکتساو
 نوکو نامهزکسرا بلاط هنامارکا یدماراب دنارمآ زود الط تعلخ بولوا باطتسم

 عوبسهروبو رو وکهنغان واو نک مطعارزو غ یار ابدروسوندر دکر کی ہوا ماست هعلق

 دازم راب دیا رزوا طابثحا ندا دعا رکموهدامآرکشل هلجاما یدلوا كنج ەك لوا نیغ

 وز وحابصلا ىلع ی دارا ملیت نس هد رم ناما ںور دوکه ن اه ناور وی | یتسدمدآراغآ

 درع ارارکت کد اک هنغا واهش نونلوا هلاکم نیان لص تیفیکپوراو هزویآمه ها طعا

 ناور شوک الت یوا مرکب كار فص ریدر دل نلاوح |ص نالواهدادرارق يولد وکمدآ

 هاگراب ند رابصح "هزاو ردمالسا رکسع بوّمح هرشسط ندهعلق لغو هب وکر ریما یکاھ ا

 فص ردنا فص نومو برم نی زمو حس * تاق ر شی دب هک ادتقادننپهاسدای

 یشاب كن زادنا كنت ناردن زام ناخ یل وق بس امهط لح لوارایهروط بول زد
 زای داک هړزور وضح هل ر ايشساو بنا بو دیا ندرکرد ریشمش بوقیچر ار هلب اتفریم
 سوپ لیمز عسارم بوراو هنیراتر ضخ ناخ دارم ناطاس ناهج نارقبحاضز وضح نون |

 تافنلا ماعم ندیم أتسداب بانجراپذر و ط هنیسرب تسد اهر برد هرکص ندنم دقت
 بی وار یخ دلوارایدرویب م دال شة ایکس یناقلعتم نران وامه باطخ دنا بو دیارو دص
 بواب دیک علغ جوا هنیرزوا یر لکدشا کالنمرتسو افعتساو کدنراهط هل وکموت

 نونعم هلیاونعاتا, فسوب بونلوا تیانعرضخو ماقو حوغرس مصرمو هلتراز و "بام
 بوذح رفشنأتم ردات رو دنیکردن تمص بور وس باطخ ن مالڪ ءا او ی رن لق

 ردشلوا نازبرهکنن هلاخ ىو جات یور باو ناژرک یک تر وع زکھاثس كرس م ںلکہ هکنح

 ا۳ ۱ نوسلوا دانز كتلدورع مماتسداب بورو باوصاب بآوج كن راک دی در رها لصا هز

 نارقبحاصیک لس هکر دراو دوجو هنر دکرکو زکناو نکسکر اف ك رس ند هددو
 م رللوف ںی هعلق نوکوب هتیلایرات رضح هاتسداب ندب | یدی دهلک, هنس هد اقم کلن اشالاع

 كنف یرادقمكرب بود هعاطواعبس یندهبلا یومالکد تیا نامرفوب دراذوسارا طب ۱

 لاوما یدر ولوارفت روش ځد یرکسعو یا قلعتمو دنکور دیر فن كحاتفریمدکرا رنا

 یساغای ركب راب دقح ۰ رشطب ونلواوفع هلج لد ین ووعن رودگلنو دنکو هل ارللاقتاو

 هسیاراو کر ره قیلعتم هنلفوا هنوکربمآ بودیا طبض ی هعلقنوراو هلای راشاهاو

 لحاد هناور علق را راد رتفد هجهجومزتفذدبور و رتفد لغواهن وکر ماورا دن حارخا
 ر دقلوآ ودیا لیصحمو سده ین هنماکو همسرم هعنماو هنطات وهرهاط لاوماولوا

 نالوا یساباب و ناور عاهورب ند هننسز وتواهکرایدتیاضبق نایاب ب نیازحو ناوارفلام
 ر دقلوا و بولوا هرماع هن ازخ ل خاد ماقلابدلاتو فرط ییدشیامج ناخ هزوکرما

 ناور جاع و یدردیا تیافکهرکشل هسنلوا نصح هنس یکیا هکر اپرا ور اخذ ناوارف

 و



 اردن زام كب یکبا لوک لوا خد لغوا حانفرعم نق دلوا تافتتلارنیلشمنالوا
  هلور همتهاسشم هاکتخت ب وقیچ ندن اور "هعلق هلقداو ناما هلبارازادنا كنفت
 ددقلا نیراحالسهلج كس رکسع ناقیج هکنیناق نالوا یراج دب رات هماف یرلوا
 "کا دعا لپ رکواناور دقوبالقح ضب رای دنکب ونلحالسراتسامل رق بومغل وا را هعفدوب
 ۱ قمأیلآ یراحالس اصوصخ یراهقک بوقح لاس ردرلنول ی 9 ربآ كال 5 فا

 م أ هاو قاسوییش هفاقسوداسف هتبلا تاب ليذا وب ب و لوا ید ومهداسفهرد الار

 , لوبق نیرق هب یاش دا ن تامه مهس نر اک تبا قو سود نو سلا ی راح الس یرایرار دیا
 بیل رو کز اچ ناما ضةن ەن دصق حالصا و هلاما یرادرت رئاسبومل وا مقاو
 ۲ صوشلتقبوروس یربکر اب یرلکدلکتسا روا 2 اديس وأ اما ی رول هان رعل

 ان امزقو لدا یل ایا ماس اثم اب دج اكل د وکندنرادر اق ںنل و | عاتس ای راکدتبا

 .هررب.ن EE تعصرازادن اند راق دراو ی دلر دنوک اشسا نت هلا لای

 نیه كر ناوضر کبیرهشکد بونا ار اس اپ نچ اكجو كك ديا كنج بوقیح
  یلردو و ینمکح لنراشمخ قرع ماهر لب لک هبودروا بوئود يولوا حورح هن سک شب ن واو

 هنب رللاعا شا داب هد دادخب عف نامزدعبامارلپ در وکر بان اہ هنام اراک لع ل واهح رکا
 نتلابا بلح هلباتر از و هیاتساپ فس وب لغ وا هنوکرم هاتم داب ندناراپ دل وا راتف رک

 مهنب رلبصنم جد یسیکبا بو ر ونتلابآ ماس سابا رط هی اغادارم یابایسا دننکو
 ردکر که سل و ارک ذیربل اعلیصفت رابدا وا هنآ ور هتسهآنانعمهر و دنکب بو ردنوک

 یر اتك ئا یی دب زی رات ایدتیا | دا هن وکوب ی جرات یدنفا ی مالسال مش

 ه د از یضاق حسو ی دنفا نچ ابل واین اس ماما اقب اسنعنف ناور ك د روک

 یر وف لماما یدپارلشل وا نوذ ًمهکعت اتد وعن دهبنوقبولواهتسخ یدنمآ
 هن وب امهی و د روا لذا و ریدنفا فس وب ی اش نانلوا نیمعت هتم اما تمدح ب واک

 قوا مالساهاشداپ ی ادتقمی دنفا یج مالسالا "عش هرزوایلاعرم اهجلوا لصاو
 هلوباتسااغازب شپ یسا دکر چوق هل رخ هد هرم نوکه عج ی دیش لوا فرش مهل مف رشم
 یدنشود یس و هجا بولبروقیلأع ناب اس کوا ق اتوا نوچ اع تونه تو ی ںلردن وک
 لپا مو ر واتساپ ناعنکو اتساب یضترمو م ءار دص وم الس الا مس بو وقرا س رکو

 اتساب نیسح نادوبقوات-اب یسومواٹسا دم یس وکی ر کد یل وطان ا واتماب ینطصم یسالا و
 یلوطانا و لیا مورو تاب یتطصمیع اشن وا غماب دج ارب زو یسک رکن بلح و

 یدنفایه اار اد رنفدشاب ویدنفا نت سعشیسوصاق ودر واویرا رکسعیضات

 هتیفحبهاسداببول وا رضاح هناوب دیدنفادوج م داز هجاغوبینل ایراد رتفدیلوط انا و

 ارتا هلقفلو | توعد کم وا لا بولج نوب امه غاتو انتو انس وق بول روا
 . یمارما لپام ور كعب بیت رتلا لعماطعیار زو كعب ب ودیا هبنیرلت ضحالنم

 _ یلیکبرلکب راس و كل ذک كنيلوط اناو یرلکی یال اویسادختکرتفدویرادرتفدو

 ۱ ۱ بو وا لا رکسع و نابعا هج و رلکب لو زعمویرلاغا ك و لب ویتلغ قاجواو یرلکب یالاو
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  بولودو ال |یدوق وایس هحافو یساع د كنف شكل ام هبقب بوئلاچ ال

 بونلوا توعدهبو یا اسا یار م لق ںنلوا فقوترا رقم ر لناس اس هرکصت دق نلقح
 هادا ؛ یدلرب ونوا مه طح هیودنکب ولوارومأم منم لک یس هطف ام كز اور

 ویمآ هک نعماح هعلق بوراو بأ ی الآ اهنزاغهعج نزو اداتعم ۱

 بوت i كد هرصراب دلوایش اش فرم هنیارس بوس رو لان اکر هدا لغوا هوک

 فوکی ی دی یمرکی كرفص ناطفخس نییعتوراصحبممتواب دلک هزومه عاتواهلبایالاوریک

 هلی یشادرامعمی دنا زودراس رتم ب و دی ترش ام هیانب نبرارب نالوا م دم كن هعلق

 عارذ ناسکسزویکیا كز وقط نوا ینرطس باس لقدنلوا نیم بوراوهنیار زوآ
 زو شب كارو مرا دعاسو هامسو هنر بلحو لیا مور یارذزو کس كز رس كر

 سراتو نام رقو موزنشرایعارذ یرکب زوز وقط ك هپ ئز کبر هلت ر كىس ع یلوطانا قلا
 یسهطهاحم هعلق هرکصت دنراکدر دسر ا همام |ینریمعت بودی قس یدلروهنیرکسع

 فا یرابوم وتو یت رک سعر دقكب یکیا نو ندر ؟سعواسو یر و

 شل نلو الا ریدنلوا عاسراب و ط زمل نهج و احد مج یقوتسمو هسلکزوم زود ندهن نرخ

 ا ندیهاتسداب روضح هلبایالآ یرکسعاتسا یضترم کاج وگو ک تلا
 دارم یس کی لاباس را رطوهب ودنک لاب ۱ بلح فولوااتساب فسوپ یمسا ذیل غوآ هن وک

 یلصمو لد وهو یس یبحاص لماک ل قعافادارمروب نمی دیار اشک بوتلوا هیحوب هیاغا ۱

 یتلغوا هرو مما هس نکیآ داراو یرارکسعلمکمو رارو نکنار اور *انوداز هو هد هعلق بولوا

 نا هلاحا هباوص بوص نم مزه نانع هلا ر ناک ندتىقاع تماخوو هلاما هتعاطابن ام

 لج تودیا ةعلاسم هاتنسلهارب ءاعنالعابولوا ی یس ییمطویدیلد اب درملوا

 مر دا لتق مر روک انش * ضفاوریه ؟ره بوبر وق هز یس بور دیکدقوج لشیهنعاس"

 راما اما یدردبآ تنایدرابطا یودیآاد هلئات ءا سنا ةولص یدمش#) هیبت

 بوإوا ن ماګا یزیابتا هل نوفلوا یار یبسطو تلودرو رفمو تسمدب یلغوا هنوک

 یرغوط هش ر ناجم نیت نوح یدعشاکب نارکهبودنک یضوتناتاردارم ,

 میکس ارضتقم التسمم یلغوا هزوکربما نا ذلرتم نخ شکم درز یانیف ران کویر ردي

 زا دغ هر ھه داوا بت نیسهنهاست كن اور بو دیار اطا ن نسا هنیکن الوا هب اقان دارم ارم

 كنا اب دارم یرلتر ضح ه اتسداب یدلپ لیس هللاردخ م جن ود نیس ز دیار اھط اكا ئن

 با او ورم همق> ندقلرادهقوحاق اس یم صنم سس ارارط لاک دتشدآ یغد دلو لتق

 تسمیسو دنکب ودیا طمض نیصنم بلح لغوآ هنوکرمما لعبرایدرب و هپاساب ینطبصم ا

 "یلاهاو یسیضاق بلح نویملبا ولس نسح هل وا هنا مج یعابت ا او عاضواولقغي الو
 قداس "یلاوناک ل ابا بلح لقدلوا هاش داب :عون»*ی راق دلو برظضمو رذتا «تیالو

 هنومآ یسوننکبو وف تام (لایلح هکر ب در نام هر هلد و تو و رو هب تاپ دجا

 ر ودص ندزون هر نامّرفو بق رتمهنلوصو نوامه بکوم هددممکنز !ب ویا ناتو

 لیملنزا ینلغوا هو ربما بوغاز ملسنم مفملح یخ داتساب دجا هلوا دص زتم انس



 1 لج ی لایا نأمز لبلح كنلغوا هنوکربمآ یدلوا فق وثم هه اتسدابلوصو بوروتک ار

 0 ناجا رذا مزع ناعدارم ناطلس ندن 7 رت راغب مالا هاش داب نتف ر اا ییا

 .  نکردیکلن اب هاشداب قالوص ر یدراقح هنشساورک اوص بول ہک ندقابا سرا ر بودیا

  یدراقح ناک بوئوطنلا ل دنمد ردهلبلا كر ابمهاتسداب نکرد و هدکب ویلراب وطوص

 ِ هما هبواردق كيب یرلئریشع یری وللسز بوابر و وا نوکر لندن احهنوا كيوص

 ` كرشل ر هعضاومهیارخ یلاح هراز اس نیسان و ن اجر و ناکن زر بولر دل ا ن دنر

 ۱ نیدلاءالع نطاسانوص وک بیدار وتماعزو قاس هراکي بول زابرماوا نزوآ

 الت یراق های طی اننا ی دلوا كالت هلک اک یربخ ین دالوكن هدازسژپ مان
 لر ا تامل ا انب و نخ یع اسو

 ..  نامرفلا بسح کک بوغار شابلزق رایدلو لوصو هب هعلق مانسرو> قر هنلوا

 لفن یلح نیدباعل !نیز ًابط الا سیر یدنلوا سنو مده
 مزالملن امز لو ردیا

 . تروحص هک اما یںہا هم هح رک |ی دنلوب مطعم بابر هد دهعلق لوایدپا ن وب امه باکر

 6 5 ی راما ردصم ی دب |ننهآ "دف دش تم لاد الص هکار نیتم نارس وام کاو

 هیتر ارت هلیب ضرب و خب هنسکقوح یف ندرکسع یدیا هت ربط هعل ل

 ۲ هر )کدر وکن راد ارث نزوا باب لوا نارقبح اص ءاتسداد یدیاراشمالوارداق هشرسک

 ها-وک هنسکر کسیدب هیودنک یدنیا رم ب وکج تمج ندنس هڼلوآ لح هن ربع

i۱ هللا ۳ یدیاندنع و تاشخا نان وا ریبع) نا ا ر وذک همش دبی  

 8 یکج وق ناول بوت وط ندمطاسو هملار و ندنلفسا یھ بوچ لوا را را ودنک

e Lay1 لوتس لوا هن نیکو يطع لوا هکیدروا برضر هباب لوا ها هلج ې  
 ا ols ر ونکفولص هد هللا نوع كل ع رانروکیدک اکی E هللا یشاف

 یک او ررابدل وا بولوپ لوص وهیر هبصق در مو هل موق هرکمصذ دنیب نک سر وح
 نکس یدیاهزادبا یو دخم را دیارا ار تاسو هزاتر وکنا یدیا فرص توو نالو

 Sigs نکل ام لوا هنگرا دعاو هکمتزورو بش هدر هحگ بو غا ا مالسا

  ایدروتک هنتسوا یتلا بودیابب شو قارحاهسیا هنر هراو او روصقور بدو رهشم

 ناغ تسر هدا هاو راپدلرا قو ملقب رب برضنراغازو غاب و نیر اجا هلجو
 مان كي رضح ارت بورتسوک یتتمس تمغر هعاص بو زا.دغاک هیاشاب یذن رم

 بونکممرک ارادزس هلغمروا مد ند هل اصمتلسب رضح موق رم یدیشمردن وکه لا شاملرق

 . هاشداپ لفسیدپ یلاوالا میریدلردنوک هلبا اغان اع یس هدوب و كج هل بورد
 . كجەكج رطاق ترود یللوق حج واهلغلوا ف ررادقمرب جازم كرا رضحانااع

 0 کجا هی هیصق یو هلئ اور تع ىست ریا ب ولير داب نا ناور تو

 ر ۱و تب بونلق بیو مطق یا د او ةبثباو ی دنلوملهیسهعلق بوروآ والبوخ ید

 ۳ نام هب ي اشا جاك جوک ن داخ ۾ مس رالقدل راوهب یار > ج احو هنأش وص

 ۳ یتنرا شعب د ر رکح بر لوک نو الص بوک ی دغاکرپ لسم دامان
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 ۰۹۰۴ تیول نوت بار ماندابآدعس عنتاب یرپوکبواباو هژ من فوکی نرگس یکی توام
 یر سنا یرزوا ماشخایدنلوا نییعت هلوارق یسشبرلکب ناول | و

 هليا رسکعرا دقمزب ی دهام بولوا ارزو گلداح مهر یس هلجخ خ یلتنارل باک ول

 هاسداپ بیس داراب رتنا مالعا ی غد دلوا یس هلمح كنا ٍسریس هزاوا صو هد ر لزم شب

 كە اب بو دیارس ید ینعماج ن رس ناطلسب ورک یر ريد رپ هل یال مالسا

 جیفر بوراکهپ یلاخرپ ثم لوا مالسارکسع یدلیا نامرف بب نحو مده یر پشو یتارص
 ین ادکنراقمش بالودو هرڪا ثنوبه روصق بودیم ده یراباریس رالدومنصمو لا

 هنیٍ نودوا بویتساط هنیلرداچ بوراپوقرکشلداعای برزو قم هرز با ودروج ال
 وی معا یز و نخ ناماس ناطاسرودهکناز اق تعخسه اد مامط بوق
 شابلرقجافرب هد هعلق لوایدمشعا اس هعلق لفض وم لوا لقدرا وهزرهاتماب فهارا
 ا تافنلااعطق هلعولوا رونصت م دعلاکیدپ اولش 1 نضع

 لها لنلصا مماج هد بودی تعافتسی دنفا ی  ماللسالا جس یزاپاد ارم ع عما

 ندنیب نکا شر-وب در دچار قمالقمپهلغمالوا بوسنم هامل رقر یس اب تنس
 یرادحاب نکا ی دل روشن ]مو ایووسراج بواقس یراپآرسو انرتکا گز دی دنلوالووم

 یار رم كرا نفقا ینرشعهطناخ ملب یس نذوكچوارکىسعر دقون یدرزکب ناب و اب ن

 دة ا ها5 کلر ام متر هللاغ !ناهع + ناز دوکه نان مش ریسرا

 بویت وا رابتعا هلغم ال وا تمغرهحاصو هب واطم هج لذ داک کیدزوتکب واک لبا

 هاصت اهل اعراب اد وغ یدنلوا لامعد هس زر > مزاولو هکر ع رصتحر هزوک ه فلاح

 یدرلک فاق یک كالس ارکسع ناخ س كاا ور نىق ةا
 نارا نوا ناي ان ینرخسع نکلرایدر وی تع ردوا ند زرینهحرکاعنارقبحاص

 نیغلوا برق اتخس لصف یرشن دشت د لوا هرخذو دازهبنمتیافک 0 و
 هاجت اع ہاٹ داب لوک بس لا رخ الا مر هام بونلو ان ید هنقورب صومصخ لوا
 توعد هب هلاقم یفاشس مع راپ در ویب تیرعهندث ام ناوی وچوکندزب رهن ه)بلامقاو نم

 كننکلمو ید ك ناور نیک ارارف هغاط ندغاطب هم هرونکت فا طه بات ن ردا بلوا

 ةعلورت مسدس بول یک یر هبرق یوو ن اک هز وکو رتسدنسراد دود بور وس افتکا هلا یبزغ

 هنر رزوا یساغای رب را دا لنح هلکمغت نونامق قلخ بولوا همطعم ؟هیرقرب دنا" 1

 بارس ها بولى رماساس لنز وقط گر خال عير رايدلا لدو شابرادقمر, بوراو

 ناال زیدلا ی هدرال و ب ولیکو د یناویحرفاوكراپ وطو كرکسع هناک
 ءوز وس هدرار |یریغندنغی رلوا نات یکن بجو یراق ۲

۱ 

 نیو

 هارد یر اندزوا ىس هعاق ن هءقو قاملا بولمع ن ندزونسش تامل رنو ی دیا ۲

 هلردصفر فن هسرولوارسیم ق >*هلتلو مسو ی دنلوا لوژنهنس ەعلقناوىنوكى یي نوا

 ا زقزومجوا یبا لنا ی رغ ندنفب رلوا بابک وخذ ی دبا شاراونوتق

e۱ اب یدفلوا تافتلا نیملوا جت هی دیش  



 قشرق اساروالدن ال واسیکبراکب ناویدلوا فات تاناوبخ ی وج یدک تحر
 یراثرّح ناهج نارقبحامعع داوا فر شم هلباراک وا دخ سواد فر ثم بوقح هلابقتسا

 شابیژکلرما بول دادصم ین اما ثانانالقخ اسولتق نر نا مریم
 شما كرم ترش ندیناورسخ رق مس ی ەچ و شەك ندلانمو لام هل فوځ ناح و

 تآرم لیغلوا لدتعهدومر یحاص تکرح لی دنسپو تبنسولخ ثساپرو الدروپ رم نکیا

 هتفطاع عاونهلبا تعاخ فب رشت بولوا سکعنم یندوبع صواخ هب نها داب باق

 نوح ان وسمکح هقادض«بو دیار و دقم فصهد روغن "طف اعو زاردروس رهطم

 ناوبوراولب لس را راد دا ناس حا هڭ ا ك » حاقرت ندهرماع "هزار

 هر وهب هب اسا اقناب د یسومرز و ہرک صذدقدنلواثکمنوکح وا یتا ن م

 هدازد الوبن عین الدا مور ترادصابلیامور ابا مچ یدنلو ها نبیمت یماقم ما لو

 نیا تصن۸م "هممجو هيج ول ليمان ق قل هبراهیاثسا لڅ مطع ءارزو مد ا

 هتافتلال اک هر مسلم ۵م و5 رم رز و ممج ناشاالیلح تصنم ییا دا لو ات ونلق ی مطع

 نوک اقر نوا قاقوب یرات بار با وب ترودو یر معازوویداوار طم
 هجو هرکبر ايد پوخ وکهاتسداب ذرب یر كرخ الا عسر ویدنلوا نامرف 9 ٹکم ناو

 یدپرب و رهآمهدهعونتم میانصوهد هسرح یفراعم هک ناخ لای یک اعسداترازدرو ودب

 كنزوقط ڭكىنىلوالاىذاج ی دلپ ۱ تبدودعراپطا تودہ ۱ بار تاب میطع هه ادای

 ندتسرصم "یداو یدلرویلمکیر اکیرصمهیاتساب نن نسس> نا تم راد د

 لس اتر ید نک ی دنفآ یا دبع هداز هجاوخ یرکسعمضاف لب زا مور تا

 مور ردصزای دی حوت " هرصمأعم یددکیا توتلوا ےہ ون نیغ وا بقار هدلبولومرص

 هلوبناتسا یر دص یلوطاناو قان ادو ةى دلو هی ید ی دنقا حوت هدازدج االنم ن دیلوط ۲
۱ 

اس ندنفرط ام انرادعاس ماشس هیفاف و
 م

RULE ها محول E 

 ندنس اضق ماتسردشلوا اتما هرکص هلی ان اغا ن اع کیل را هتفج نالوا لستم
 ماکتمورونسج درم E توکم مزین قتل عزم

 es افا یںپا شاك ہک رنا اوحآ ضع» یاغانآ ع نیغ وا نأ E ر لحو

 باضناودیدلپا مشولعتم دضرعكهو نامس) هلاطا هزس بودی از هیات ر ا

 كنيدنفادجا یتطنم موق رم بوی رات رضح ہاٹ داب ین داٹساہ را یاس نیک

 ترو 8 هماثس یدشملو ۱ هست بوایر و طخ هیاتساب نیسحیسل او ردصم هل ا تق

 ننراق ابا كرار ضح هاشسد اب ید ردتآ بلص د ییطنم mm نقدراو

 و ضعد دایدننا تماقآ ن وڪ جوا نوا هورکب وارد هک فراق بول وا شراعمج

 هکب نا ارماک ی ارد رتسگروپ زمءامیدرزو
 یالا نیکهقودو بوریو شورغكيب تورد

 ۱ ننزوقط كروزمەام وپ القو ینرکسع لبا مور یدر دن وکلا ںوتکم بوتسوق هلس ی ۹

 3 یدردن وک هنس ناوربور و نتموکح یراکح هک. لئزهلنلرمناط رفت و لو یدح, 19

 u یراتربضحهاثس داب د لنحوا یر کیپ هرکی نسبتا كرو مهم -

 نر

1 
۱ / 
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 بکس بو دیک فور زو راب دلوا هلاور هلوبنامسا !بوقمح ندرهشم هل ناکرا

 شر دنا !عادو ندعضوم مان ی قدر و ۰ د نصح هروا ندلریم یدا دا بولیک 4 هلرنم

 لندرود نوا كب هرخ لا یذاج یو دی تدوعهر دراید نوا ده هبا یرللاو > ر حرص

 هرهملع هنطلسااراد گر لبا لحارس یم جد م السا هادا ی دلوب لوصو لمآر پس

 ےزوکر ہما هومر ما اان ںچا یکی راکت باح علت رلک دلک لیمکت زارایدتیاتع ۳.

 لوالک لقدلوا فرشم ۴۳ نوب مه مدق سوبک اعیدیش# | فرقو" هلناینلغوا

 یدیا یس وک یش: نوا كنبجر ۱۰۴ ه هنس یو نوا سدان شزاوت

 خاکبواکنادکسااب وهم اعم لغو هنوکریما بونلوا راوس هاهغردق لد دمکنزا
 سو۸ سد ناکراو رک اسعو نامعاو lle هلج یدلروس لوزا كنا اطا خانم هره ۱

 یالا طع شوک بنش, یس راو نوکل وارابدتیا سونام تکوشس حوتف تیثهمو

 ۷ یموبق دوهشس هاشداب وائد اعس بوک هلوبناتسا رک سعهلڅ بونلوا هی

 لغوا رکج مالنا لقا واتس هلن تلالجیالا ندهزاور دنالوافورعم
 رئاس بوبک هز وچ شان مارد رتلاب بوزو, نانعمه هلا اسان مارب ماقم ماه
 یژنکا)راتسدیوانرخب ودیا یز عیغتیس هلج هلغلوا نوبامه هبسنث هیارزووالکو

 نا هالکر ز وهرژاغا ینطدصمیساغا یر ببونبراصرادنرس ندر رح و لاشرب ماکو

 كل ذکی رااغا یا هل بورس م دقم ر رحیراصرب هنبرزوا هغاشوت نونهآو شوو
 هغو قرفتسمهنهآ و هر ژ تادلاب هسی یرلتربض> هاتوا بویر اص مدقمر رد

 یو رسک یز شنڈوص ره وج حوفرص هایسرو شم راص دنبلودشاس هرز وا
 هی الا لیز لوا یر مه ندنرامار کدا دحا گدهنوکلوا یدبا راشع | رادید ضرع لب

 رادشاسو راپنلوپ لو وهل اجا: یار هلا لا یقاوزعیدی لگد ع وجسم ی
 رد یار ساتسا مهار لنلصا هک يارس اسا بجز تارشا دی تآ نقاب لاف

 شو رقم زود الط هعتما ییارس لوااتساپ اب هلان امه نامر بوذلوانییعت قانو ق
 هلا هال طاس هک او هن را 4طو ا عاب و مادخو ناپ زەلدارچزورز نروصقو فرغ ۇيا

 هغلابم هد ا عاسم ن ز وا ها دأب ها و غد لبابوب بوملپ نیبز بوش ود هلا همزال تامرمو
 لوانايءالاج ا لوزتهلر ۳ :یدیشعا

 ميطعنو بر و هزکوام بوو د هنکوا كلش ارا دعاس رمالا تسلا ناق: تلالحیالآ

 دیس اداسرابد,دنوقبوروتکهنارسنادیمتانالوهیهتها | ٢
 ن !لکبونراص لاس لار نده ربا هښرزواو رغغ هدو دنارز دنیراسابو لآ یابق هتیرزوا

 نآمکس صوصخ یرادقم ك كن دنکو یدیراش# |ناستلالح شزعهطا ناونءو

 نامنرلب دلپایراکلنش کنش مم ءطعراد از انهو رک زت زا دنا كن یس هلج هکی بازو ۱

 رادعاس كنس ناما ۳ نا رم حره کورءغص هلامقا نت وزو, هل قم ناس لوا هدر سد

 لماکو دمشر قبال هنر و تلودو ریلددر مو یحاصلابصخ ار لمس و لاج نسح ساب ۱

 بؤنلر ماا هنود هتفه ر هنس هرکس یلوصوام اغوا لاس ثام السا هاتسداو یدیارزورپ



 شم: واب رتا یآهداسرامظا بولغان لپا هللا رورصو قوت لاک للو اتسا رپ ۽ . و
 جابر وح ترود نوا هاا ناهنکرزو هقدنلوا تدوع ندناور تدوء یاس ارد او

 ندفاروا نوکترودحوا لناور بولیسوق كولیرب ندرکسع فونصو یکیراکب حاقرو
  هرکص ندهرصاحم نوکچ وا یرکی بوراویخ دلوا ی دمشاواروم ام هن خف هح سخآ مرکص
 هعلق هدرخمر 1 یاش ههنفارطا راب دلا ییهعلق بورو ناما هراتسامل زن الوا هننجما

 هن وات ردضحهاتشد اب هد دممکنز | بوتود بیو رکسع٥ رگصن دقدناوا ریس چد

 ین هسبوق ندنساضق لوسناتسا اقباس هدروبزم لزنم یدلوارپطم هتافتلانوششب
 یدنلوا ناسحا نذا نوعا كلك هپ هن اتما یدنفا زی زعلا دمعهداز یلحهرف نانلوا

 هک دص ومص خرا هدا رەس كانلوھ هعفو ن دیا روهظ هنبیقع ناور غه اه دز ؟عقو

 هلویناتسا اغا رش بحابصم واسغا لاصیس اد ایجوبق هلما نیامه "همان رت
 ند کهدازهتس تست یارس نونلوارادصا ن وامه طخر ة ةبقخ هلکدل رد وک

 ۱ مادعایند یسکبارای یا نوجون نسایرشب یبرکب هکناباس ناطلسو نیز اب ناطاس
 نامرفو باطخ هی اغادعهجو د یشاب یاتسوپوهب اب مار ماقم مئات هنباب قفلوا
 7 طخ كنرللوصو هلون اتسا یی اراشمال سرا باغ اص ییوفرم طخ بولرروس

 هک یدب نوککیړږپ لنرلک دنا نالعا یویامه " همان بودیا عفر هرانالورومأم

 راکر د هکمدلوا یتنیبآ وشعر ارالاس راسها بولوا یسامتو درهشسا

 هزرشعوشیع اعقاخ هجق وطنم زتنر اب دنب ارادریروصنم كس هرازابرسرهراپ دن

 پورک و را هلا یاب یعاتسب اتم اب ماریب نکپا لوغشم هترسم و طاشن راهظاو

 ناطلسو دیژب اب ناطاس ناموقرم نالوا ین اٹسیذ نا دررف كم وحرم ناخ حا ناضاس

 التقو لوا یکم ورا دن ۱ اهکالم مزاع هلا ردغیدنک بوراقح لب هزامررب یناہاس

  یراتکرح هن احوبزم هلبارص "هتسوک هلا ك نهبرک ز ابن كرل هدارن سارجام نیا تقبس
 لیفت یراتعراسمو موجه هش رالتقو دخا گر کود ترسح كسا یتدزرتاسو

 هن ریمایم همضقو و "اسو هجو دواسات ماب یدرولوا نابرب رار کو ناب رکراه دی د هسنلوا
 ناطلس اف هحاما رابادکود ت رسح كتا هتماد لیمز هللا نزح لاکر انالوا م رح

 تعراسم مدع لن سار حا هکنر لک د تفلاخم هننامرف یلیاشف شتا نامرهق نالوا ناهج

 ماعلاززعلا ر دقت تال ذ رای دنیا مارقاهزاب رجاضق ماکحا هرورمضل اب یدیا ندنلمبقلاحم
 ب رول قنا هب انب :رضاحنامه بودیا نيفکتو لسغ هیفخنثیم ك ه داره لور

 هیذیطالمهاشدابو ی ذلوا لالتخا ثعاب هلاع قلخ هرکص لاو دتا نفدبوروتوک
 نوج غوا هبوکربمآ لاوحایدنلوا لتقو دخا هفیلخ حوئروهشم ندرآبروز لقدارغوا
 لا میدلوا تفلم لوالا یفاک بوروسزو هر وامه بار هد دنمگنزا لغوا بورما

 . ترازو هو دنکیغءلوا قبال هتلود ناش نل اق مورران ږلاعآ اهب یاش داب هانیلاع هاکرو
 ا هدهاخدغاکو یارس فاکمرپ هدوقروخاو یس هجتااٹساب نو دیرف هد هیئتساو یواص ات
 قلا یدیشفلوا نییعت ندیربم هلج ینایورشم و تالوک ام بوليرو ناس>ا تالتفحرب

 یدی



 ل نامز ناخ مهار ناطاس لعب یدروگهلبروشو قسف یتا بولوآ منت هنس ید
 تافورد هیب رغ "ضق ر دکرک هسنلوا رکذ هنن یدنلوالتق هلیساضتقاروما شعب
 یلجه رقه بونل وا ینتهسیرق یدنفازب رعلا دملت رفس هنردا هداز یفاو حس

 ۱۰۴ هانس یددشزوا یسخاق لوس اتسا هو یدنفا زرعیسع یدنفا دو هداز

 هسکت مارک "هنطم رب مانهدد نومق ند هب ولع نأشب و رد شوک یر کب كس رخالا مییو

 یخاف میسابلوا رگنم هل لس زہد مهدددوج بوراو هبیدنفاد هو یتدضام لوہا سا موق رم

 نامرف قمروآ قلی مالسلاو ةولصلا هيلع رب مغ ترضح نوجا ىن داوا املوارکذم هداز

 حاخا ب وید هللا لمس هتیلا مینا لهاشههط و هد هعقاو رلاعراپدروا تیوب هلکه |

 یتا یمرکی كرخ الا میرهام کی نوک ی طلا یلاعٹ هلا ماب یدرشیادیق هاجس هلا ماریاو
 روط یکیدتیا عارتخا بودیا تاو دج حب هدازیغ ت هبلارا شم ی دیا یس هصک

 نفد بولیق نیزاغن بوریتوک هنعماج دع ناطلس یس هزانج لیل تورکذ یب یر نزوآ
 ایسو هاذ هجا دل هلابب یاد هلاسرت هلنسانناتیرع هناور ابرد لاوحاراپ كتا

 ناشیلاع نامرف بحومرب هرکضن دنم دخ یادا بولوارومأم هل القت هنوزرط ن امهم

 ییا نوا ناقیج نینزاغوب یزوا نکیا نزوا هطفاحم هنفرطلوا بولاص نیزه قازا
  هفردق شترود قوعفلوأ عاقسا بدلوا لندص تراغ یفارطا هفک هقیش ناب

 ناخدارم ناطلس هینطنطس8 ضیا راپدروتکەلا یحافر لح مان هنولوا بولبر دوک

 هیلخاد نوا وعراغا ندهرشط اب ارس یسراصح گلومناتسا اشماب مارب نکیالناور
 رادصح بو یا نداصمیبرابللوتم نافواو یلاحتا ك الما نالوا تنراوجرابصح هیحرامتو

 یدنلو كتم دخ نودراغا هرکصن دکدشا حالصا یر نالوار ذب لالخ كراو د

 كنيس دوو قالفاانسانسااود نالوا لممو دقثم السا هاتم داب هناتسآرد میافو ت

 یک نکرف و واباصءا کلم تعاصمیذ بلکر ماند ر وقیسا دک وہ3

 هنکمب وش وام دج ینبما رک ب والاص هنلوصح كرکی رل هفولع كرامو ن دهام

 هيا مرک د نی کد هلیمالب ماخ عمط بو دی ماتشدراو مت هلا مالک طالغاو قیوعتو للعت
 امر ابهایس هلک اوج بو دیا فیلک؛ هیس اتاق کیا بور واش اوال ثم شاو قو ج
 بولوا بضغرهطم شواهد یدما كرك نذر لک لیا یوگتس تب بوئوص عقر هبیامه باکر

 ها لی تدنسهک یلح لع یسهدو و هطاخ همرو یدلروا یو كتو امه ڀان

 دارم ینلسشواح دج لوتقم نکلی دن وا تیصن هنتناما 2 رکن وغ وا لث ا قوسمرغ

 ربا ج ر بو دنلاعد هوم یخ د تسخیراکدیدیلح لع یکی نی دقوا ر هثسوام

 یمدضاترصم ی دمقآ هللا دبع ه دازهحاوخاقراسو یدلیاروهطا دصم لو ال شابنلا ۱

 طیضیدنفا حوت هدازدجا النم ین ر دص یلوطانا یکلرکسهیضاق یلدا مور تاقدلوآ

 دبال فد رکسعیضاق ییا هن نکدنلک لوبناتسا یدیاراشمآمج ینردص ودیا

 معا یزوهنی وب بونلوا هبجوت یر دص یو طانهبیدنفادوجم هدازیبلچهرق لیقلوا
 راشم یدلوا یسیضاق لوماتسایدبالو اعم ند هرز دا دک ی دنفا دا دمحم لمس هنپ ۳

۳ 



 هبلاراشمیدلوا یتیضاموماتسا ی دیا لورعمند هنردا هکبدنفآ جا دیعمانس بت
 ندنس هبحان یناطزاق ندنلصا بولوا قورعم کی دیدیعم یم فی دنفا رجا دبعم
 ماشها ملاط تداعس"یرابتسد لعب بودی تاشن ندنتمدخراهدازیلانق ب ولوا
 ثبحو تغلا هل اسا دع نانا یاو هانتموح ردم بولوالئا ب :راابض رد

 دجتروب زم یکجا جازتمآ نسح لیخ بو دیا ق مس ید قع تونو توب وان توی
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 ۱ بودا و هییتوت هبا لیجرکد لنونامهر وضح یعملا یوم قو | طعایزو بولک شاپ

 یخ د ګنا و دی یساضاق هردا یتدالانرفس هرردآ لعب بو رو ڪڪر وه ط تبانع لانقح

 یغلیضاف لوداقسا هعفد ول ب ولوا مفا 9 نو امه لودقم کولس نزوا تمناقحو لدع

 یمه هحاس پدیا ك ولس نزوا لا دنعا بویمر دلا ند ۵" همول ید لو نانسارردو و

 اتکا راقوو تدا مو فررشتوا مول اج للدخ هب و دنک یسلوا یراع نسف هس اس

 نتموکح بوی وط قلوق رابکو ماکختعافشو یدننایرب ندنتمت توتر بوږا
 نوبلا لوب ع هاب ندناهح هو سوگ اروع وع ننغ غار تاهح بودیا كلاڪ

 تٽعنصو تقامس رن هیکیدنفا دع یرابصیب کنوبق بلک یرابص لتق ی دلوا ما حودم

 ۳۳ اونع بناکیراص نکباار د هداز جسم یللباریا بولوا هنسک نارقالا قاف تانک

 لام هدانز ندا كو یرکب لانتمد نودا باک لود 5 هلتاعفد بواواروهشم

 ۱ ف هزفکن اشک ب لج ناممز عد ی دلایا ماب و لک | هلت کرب كل شوخ بولوا عمر یزبم

 : هب هلا گو یا نوا اغا ماربدماقم اف تبوخلوا مولعم هل هم هطس اور نازی

 مدقآ ندنوموقرمیدلوا لا ندنلنقویدارآر زا اف شکلمأم لج ل 4

 ندامطع “کلیم یبا ب . وتلوا ۳ د ےس ود رهلما راكد نوا دخ بصغ یداعفد و

 تنراتمدلاع معاش داب بولوص همان تیاکتس ههاشداب نداتس اب مارب نکیاشانروف

 قارادرتفد هزکلوقور دش اف لطعم هلففلوا هحشاسم ناصر درو باقە اكو زو شب
 ثم دخ هی یربم لی مفا نم ەچ ید وب ودیا لمص یتسهلج هسار ایدوس لآ

 نوتلوادع قاخ اتسکشا ارجو ك رول رم یدذرا ضرع ههاتسداب ی زتفدانا هبوب د مر یا

 مارب ول رر دزوک هنس ګاررا دکسا هلبا ومقیرلرومب نام ردى راسا ناال

 سنو یسضاف هرردآ هکر دن كس | ۳ هن یدنل ول لن لنوامه ر رودضح هلمرع اش اتسا

 هنملص هللا لساکت تمې نکرروتک ی روک هناتسار دملامآ رد هک یلجیګ ینا كنبدنفآ

 هدزافوبنکب دادا شوط یب یلج يح انرابجاتسوب بولوا ین ید یسیدنف بونلوارما

 هزار روک ییا بوریک هبدماجلب دمت تسال نابوح قونوب وحاق هافعلا لعلنا هسک

 زاكا بودی ناج صلع هلکمهلب ییودنک بوک ندننکوا كراك سوم

 بولوا نادوبق نازولامم اغا ینطصم یساایرچیکب هلن رخاوا بجر هام یدلوا یخ

 بقا سویی هاب أعا نها ی ارحاسا ین نرم یسا دف رابحورف

 یدتکهن ,راتساب ناماس بواپوو یاب هنسوپهیاغا لاص راکت ها ارش + رولوا نیک

 دراو ی وتکمنادرس خاناتادرو الد یدکی زاکب ناو البجر رخ ارز یا« البتسا

 . .هیولوا ۱ و

۱ 



 بویلبا مچ یبرکسع نالوا تانک اوفارطا بواک هژیمذ هاشم شویم بول وا

 وب دردررقم یم عو ددصف هفب رز وا ناو ر بودر ونک ب و ط هعطق ترود نداهفمصا ر ر ڈس
 د دحوفعمهدانشاب ی دلا مالعا ضرع هی هن اخس اتماب چ ما رزویدبشلبا مالعا

 رکسع ندنلوب هیسام|ردفورعم هلکیديشابيوبقنآوج هکاساب دهداز اسا تسر
 اشسا نیسح ناقیح لبا ترازو ندقلرادعاس هدهنرداو یدلوا رومأم هکمروس

 هزتسلساتاب ناعنکیدلر دنوکهنابا مو ر هکمروسرکسع بونل وا نیبعت هنلوقرکد قا

 هفرط ترود ر زو ترود بولیردوک هکهروسررکسع هنسدلاب هنوطو هلوق عاص هل یاب

 رکاسعر اسو یرعبی دنلوا مامها هدرفص كرا دت بونلوا مع نوعا کس ریه

 رومأم هادی دش هیبت نوا قوا هور هندا دما ناور بو شیر! هم ورضا هاف نبهاشم
 نیغلوأ دودسم راو نددر تدشو فر ترفو بودی لولح اتسهایااما راددلوآ

 ` بویلوا یس لاو كرکسع نایر دوکت ق ور هداتش فوج ی دیار دعتم هدادزدآ دما هنا ور

 هد اثلثلا مو ینوک یع درود نوا بجر هام یدهلق لاجر باعتاو لام فال اهر هد و

 مطارزو لذدرود كاب یدلپاهرصاحتو لورت هنیرزوا ناور هاشسهلا ناخ متر

 نوزبارطو مورضراو سوایرطو ماو باحو یثءرمو ساویسو نامرقو یلولطانا
 ماکحاودزس هنلو رضاحهدودروآ هامهرضرا بوقلو لح4 هنیرانلایا صراقوردلحو

 ید بوط ییا بودیا هنابلاس قوبچ هنیراناخ شابلرق یدردن وک بوزاب
 رکیراب دانی دپ نوا ك نابع یدل | مادقا نزوآ ثكمروآتبس بوروتک ندسیلفت

 یرکییدنک هکعنا كنرده دسیلفت هبب>وم نامرف بوقج ندرپتاشاب دجیسلا ی

 ندنفرط مور ضرا یدلیا هجوت همورضرا بوقیج ندکبرابد یخد رطءارزو كنسېکیا

 رابکبس رزو یدیاراشع | مالعا نیراک ایا هرصاح یتس هعلق ناور بواک بونکم هسیا
 درتشجو تر و تو رخ ی دانا راغلا همورضرا ننسیدی یرکب ك نابع نراعهرروا

 كنس یرکب ی دنسو د همورضرا هل مدآ ی مرکب شیوا لتزوقط كن اضمر ندرزوا کو

 ۱ تالاوشیرلوا ق=ام بولکه لبا مدا شب نوا نکا ییداتماب مهارپایسکبرلکب ساویس

 یرمغ ندننل ایا نوژرط هلا ساویس یدر او هنس هعلق نس> مطعا یزو كنس

 ندنتارفنوورضرا یږیاهلب یسادهآ یرهکبو یر اغارا دعاسو هاتس یدیشوب هسک

 یس هک ب وکوط ندو ت دنس نکرولک هنسعلق نسح رفت زوقط ندرانلوا شمع هدادمآ

 نما ید یراتساب یلوطالو نامرقیدیایسا دنا ترامزونهورابدنوتسوا نغابا لاو

 یتدوینان لا دباو یخ لع باک ی اخ شوا ها هاتوا دا دمو ضراهلامدآرشومرکو

 زر اب یشابلزق ك بب حازر هلن اس السیشابلزقر دق كلی هان لوس اهرب
 یرچکب هد هناتسا یدیشموقبلا لیوخ هلار ثابت كم ترود سا دنرق نا تسر و نر
 هدانز هاسداب نوجا تمشنب هدا نما هلنارکسع ےل بولبرو هباغآ نیهاس هسا یلاغا

 یرطسع جاف ها مت ك من هرفس بولبر دپ اپرالکنچ هدوبق قمر حی دیش دیده
 ید شہلوا نیعتوایبج روس ندارزو نزوا یی دنلوار کد هفانک او یار طایدلاراشع | لتق
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 هادردتعسو نجس هلل واق اطال ۳ فیت :تفوو بودم« راو ندان ترش زن 0 1۰

 قافلا بول همطعاژزویواملاو سا ومسو یلوطانافوک کپ یر :یللا اوتسیدرا زایاص

 هکر حر وک اکا هس ردن !ایضتقا هن نعد ب :وارراو هصراف اموع لق دنلو هروآشم اانرسودصخ

 راقفلوذ یسا دامان یضترم بولکمدآ کیا ن دناور ببر هرم ع یس ءایدمشارورارق
 هسزاضرا هدا دما هل دهنوکنوا شو یسهقناضم كنس هماف ناو ر بور وتکد غاک ن داغا

 جازمهتسخ بش اب یره بو یبا د دشد هد هرصاح شابل ]رزق شہزاد یکے ہک علق

 هلفاجا(عاراقفلاوذ یسادضک هنر بوم اپا تافو نیغلوآ گانخز لکتجءانتا ۸بوناو

 قم بوقل اتم اپدیروکی سیلاو یو طنا وک تلا مرکب كلاوتس یاب مامقهنیرما
 یکی یدنلوا لعو شور غرز و و كواپهرانرک هی هعاقو ی دنا هحوت هصراف بولوایئدح

 ۱ ماد هدایز شفاوررکسد لندرودیر دال وتسی نا هحوت ید یسلاو نامرق نزوة ط
 ناور راحات یکی نالوا هد هطخاح هلغاوا سو ام ندندورودا دما چدن دنن حو نیو ییا

 لضاورادرسرا تش حور خو هد لعلا یذ هرغراشابا ماست هلا هرو هتم املزق ینس هعلق

 ناخلابیا یک اهسمل دیو ی را لاو لاو ورکب را د ناتق و لوا ی دلا نوزو مومغم تفلوا
 بود یوشان وس یتڅو درد نایک چ ن د شیو ڼو لوا الم هړزو لنسهعلق نسخ بواک

 [ققاوزاب دشللد ناب وک ل وحال تو نیا داپ نشدپ نکو ییا لکد نک تکرح هرو هدانش ت شم

 بوغابراق ن زوا ترف ورار کد ی ږ لک درر قت وړ رع لب اف تقشمو تجزیرلکد کح هدانناوب
 دور هحلفر استیدلر دوکهنس هطفاح ناو زا ہلاو نانلوارکذیدن اق یخدرالو نالہ حا

 نقلا كز نقلا یذ یدلردنوکبونومزپتونیبعترکسع نوح | هن اح هبت رم نکہ
uO ۳1قغودنلا ناور بولیزاب سیخلنهتلودرد لنز وقطیدلوا  

 نزم ارزو یادی :تلودناشندت | ریش تقولوا شا ا ایه تاکر

 ٠ اوز هنسک ی رغ دوهاب اغاراقفلاوذ اک بولاق لضراف دوخ اب مور ضرااا

 هلن کتسع لب رکات اب یضت رم م نق دلو انها موج هز نفر ط هات هن سلوا نویعت هنس هلتف ع
 نکلیدیشنلوا وا شرع جد هیالغار نیس *هیابهجارردنود بولوا بسانم ك مشوا نکماامم

 هژد بصق م ارم مود بور وکی رفت نزوا لالقتسا شناس رم زر از
 لاوخ اب هلمالوا نکو ندا دما توی وا ن نیرفهلومض نم زر یر لوا نوفلوا فال فر ط

 شتر ها یشجن تازاتسادیضارم ندنیناجناور حوا نوا کلر ناعقلا یذیدلبار وه

 برص بود آهر ناور مک هاشم هرکم راپ بلک هلن راغا ج اقرب یسا رنک تو یدنفارکد
 ۲59 اکی ورا کد یا كنج ,طع بوس ن "وا ارطا هلدا بو ط 9

 ماا غا طم ی نود نقلا 2ها یر کیا ر الاب ا یا
 شتا ماس هلن فر مرو رضلاب ن ولوادوقفمىخد یاب ر وحرب یلوادیهشس هليا یصاح

 قاعتمورلکب حاقرو یرابکیراکب م انتساب ىوش ابك دنوسو ق اد زامقفلاو ذیخد هاتس
 :صالع یدردزوک ید یزالنا کشورش !فالطا ین ادعا نو ىقىلا ىراس ک

 ۳ ایا ثناوح لواو یسهعلق ن نسحو ضصراف کر دیبا یللازوبترود نالوا

 ۱ رایدشلپ



 ۱ سه نس> یسلاو بلحور ك: زاید بوک همورتشرا بوود ۱ یغزر

 یلاوحا ناک هعوقو علق دلو ایات داب مولع هبنضق ندص ان نار دنوک تلو درذ ید لت
 هغدغد هرطاع ریشلوا مولعم فی ںاواروضق لما نقاو قس بواپند 4ءهلا ت ار دم

 ینداشداب یش هر دنوک ن وامه طخ ریش یاس اود نسال وا دبقم هلکملخ نی و,هرونک ۱

 كب ۳ تقوس رکن ول اوآ ترد لامو رص را لاسو ت وأ دہن لانصوصح هطفاح

 تارو دویدن اهم ار كجا مهرد یرکیوهوژغ نی هبراراموصو هکیدابدزا كتالغو
 نار ھك باک لتف یدریوکهمازابن نوا مه باک بو دیا اق تس ا و دزدتکرح منام لج

 یدمشنلوا هسنرفس هپ ی ركب کد دورو یرهشیربلکب تاک هرز و ناوز تكدضف اور

 هلصوصخ لو پوک رفد لاف طاو صانعما توی الو طو بضم ی رتفدیرهطبهدانتالوا

 هدرمیادتشلواهلب ویا تک اور نادرودیدنفا جوقلامهکیدمشاو ار وهطی وان

 ی ابیدشلوا فرطر قل اهم اسا لول هب هنیرخ E مدآ هنی

 هرات کی زج کی نل ۋا ندروما نامید صوت بو دا حالصا یت لودر وما و م# ِ

 رب ندرط نفر »بوممگ مدا هنو هدرم هک دلراشعادیکاهییقت هیت اق

 یرلزرضح هاش داپ قافتا هيعلوادنق همانساهزتفد هد ادوروهرکلتیزلک نتیاربدعت

 یوسازهب وردنوگ مدآ هنخاسرب نز و | قدر طر ناعتها شیدنقا نایغ ین اکی ركب

 یتا اکر دیا تا زتکمک هرن ی رب :نو دا ضرعرد زومآت راعصح اتفمهکشورخ

 هی ماشدا دب رجة ام دع اراب گارویرم ن e *|تباحاتوتباراهظا فوغ ن نها داب

 صعص س ل وک من بورورابعلا صلاح ز زرد د عزو نورم نمخشسرارکت قولوا مولعم

 یسافا یر نکس رمروک یحاصمور رس یدعاشوخ لک كرا للعتززا ولا توراو

 هند روی و بور ونوتلازو هباغا هللا یلاكنا بوراو ردراو تسودرب لس وق
 ولکه تک رح یس لمج وم ط كل اک ناجی لکدتک ب وقلاعوب در ول اف هزکناب رکفیدالآ

 ودنکور هل | قلبم بوزو فاع واد هوس مد درف رب نکل رو یا یدعا لک هدد رد

 لنانضم لناوا قعاوا هاتسداب : ماولعم هدضق ر دیدم هرتفد زاک ینبسا كن رحهلدا ی

 یرتفداغار دیآ نامرفراضحایب زنهد یرعذی ةلاحم بودرغاع هیارسیتساقای ۷

 لا" وس هباغا و در دنول بول و نهماسالوا هدزاک ها دایر ونک وضحنودر ونک

 ی یدنا ناوتعردپ نامرف ینراضحا كا کها دابر ږپا ن لا٤ ودر كفو مع اا لک ں تا

 كترز وایلدنص تازل اپ هاتسداب رکمرایدرونک و یع | هلدنفا نیسح هقیلخ ش اب

 یی هفہلخ شاب تونلوا طلخا دتبازایدروضو در دنس ق فا یار طتنم یو داد وع
 مونلا كه اتسدات هسا رتفدروُلوا راضحا یدنفا نا 2 فونلوا قالطا لوازارروتک

 هبالبهنیانس الب ممط ناب ی دنفا ن fe) لک دید رك ول رو اک نورت راس وک نی هماسا

 یرد رضح ةا ق ىدابی د اص ع هل وا كندر اود هلبا متعانودد ر بول ید دارغۋا

 . ناقع تعاس یی دید ینشاب كطاخوس سکل ءهرههامسوردالح بولواكاتبضغ

 ۳ هجوقرب بو دیا باطخ هیاتماد نادوبق لح وا یدلوا ناطاغ هزاریم یس هلک لنب دنفا



 ندوبقروم لالا یفرایدر ودب وید م دیا شعب ایٹ کیر چکب ام دم مرد نق ی دیاراو بااک ?1
 _ باپخدو دنفا د بو دیکور ها هاتسدایر دزوکمدآام اپ نادویق نوچ اراضح ای یدنفا دم
 رادعاسیروشیرتنآ یکی ۳ یسزمهاتداد هکر داکا اش اب نادونقنکد لک هنوامه

 هل الامد بودر | سومتمادر دمدآ گلوب لوار دکرک دسر و نوراقح یتررث طخاکساتساف

 یدقح هلدااتکب" 4 رکراتساب را یاس نرغب رشم ریدر دیوکهب ورځ بوملرا ملت ود

 ها بوپ دعاطلس لب خد یدنفادج لک دید نس یس ی دنفا دع نوپامه طحرب هل
 بود ی دليا یسدنفایرچکب قسزمهاشداب یدال امش واعد ب و وا ییکتاب ودرکس
 یدنفاد یدقح بودی سوبنمادرارکت هرکبصتدلیبقت بولا یدنوص یر ظخ

 نیبصنمرصم بوراواشاب نیسحرولوا هعفدی درود هلکتوب یلیدنفا یرچکپ ثكموقرم
 ههآسد ارز ید رولک هقسهآ هتسهآ ب وركه واتساب دا« رد لوژعم ند ربو دنا طبض

 عفو ربو رد وککیرکسع نانلوا تلط ندرصهو ی دیآ شتشبان یلکدک فو دنک

 هر فن بونلوا لتق یراس "ور كار صهرکسع هدنر کد لکه ن وامه یو دروا هرکصن دق دلوا
 موقرمیاشساپیدیاررقم هاسداببضخ یخد هبامای دجا ندتهج لوا ی دبا هارو قرت
 بوبوروس قابالل و هلفلوا مدآ روسجویرخرب قورع«هلکی د اتساد دجاهرق یل هب رص مک
 یس | رکی ولی و هنسلح یشاب یاتسوب یکی و دلکیدلک هی هن اهساعلنرخآلاوتساح

 هجوم رتفد راکت یدنلوا ضیق هبیرعمیلامهلج بوغلوا هدخا وم یراد هنر خو

 تص»باوج هلغاوا نادان مط تشردو ناسللا د دحدرم لق دفلوابلط لام ندودنک

 هبجود نوجا یسلازا نق د لوا نیب امه عوبس یو دنیا ناسل هلاطا هیالکو ضعب بورو
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 ۰ بلح ساب دچا یسهب راکب بلح ام دقم ی دنلک ن دنقح بونلوارا دصا نویامه طخ
 یفوہچ نوتوت ندنلاردهدولآ هل تافیکم بویم نبا جازتما هلیایدنفا یاب یسیضاف
 ثاماتسداب نیک اض رعابما فالخ# در ذق وب ی ر قوس هکعاهبع :رثس ماکحا یا رحا رم ود

 هداشأس *هنس یب یدنفا ین( هلغلوا یراماټهاز ونه هنتتشع یعاسد ناخد ید

 هب هنجاموکو یدلر و نذا ه دوع هنطوووفعللاسو ی دی اراش جا ین هنس هرز ج سپ رق
 هنس میافویدنلوا تیانعووفعر ط٥ یخ د ی دنفا نوب دیسیسضاقهنردآ نانلوا ین

 بولیر دوکف برش ر ما كانوا ك مرع هام مت دحرضرد رادرس لاوحا فلا و لیعد راو تس

 هکر وخ آرولا هود راتطقرزوو زاسکسرشع نابیدب نوا هدرالحم نالوابسانماحامب

 قلوا یژرابناناجص هبرایراناب و قو یر هطوا نابراس یرزوآ یلومق یکبا ق ج آیس هتروآ

 بولوا لخ اد همورضرا هدازد الومناح نفمصت ڭم رحمو یدلرویب هين نوا قلر د ابنزوآ
 نامى هنسحاق راد سو ی دلی تفا٥ راد رس ال مانیسکس ناطلس ساغاو روكي

 هدازدالوہناجل ردو ربكم رخو ی دنلواا د عاب کم ویدا لتقن ربو و نک ]

 هترخآ بونلوا لع هلبسحو لیکم ادورو نوامه نامرف نوجگالتق كن اسان یتطصم

 یدرونکن آ دغ یاٹما بجر بولا بو دبا لفکت هی یلج یسوملنرصءلبروز یدار دووک
 ۱ رجا صاصق هداناوب یدرا رد هزوک؛ تقور نوجمایمهلازا یدمّشلاق لقع لنویامه رطاخ
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 نحو اما دا ار ا
 ور ندنسعقو ىلع یسوم نکل یدیاراشع جوز  قاطاس هشدابسع یسهضلخ اتمام

 لماز ندرمسهقح عثهسیا هیلاراشمیاتسابیدژ رارا هت (م هن تق بولاق اقع كتراتو رد

 یاضتقمبولوان ز وا نظنسحناکزو ژل فاغندهقاس ؟لقعنالوا به ادای نوردو
 نامرفهکمروسرکشانودیآ لمم یکم نوجو لط نالوا یاصخ هئو روم ندنفالساو یتعبسط

 یدلرابلص و لتقیزاهانکس ضعب بودی | قد هدابز جت تمالاکن لردزوک هشرابد

 كرغص یدنلکن دنفح ی وقبح نوامه طخ هنلتقءانهب هی دق *هننک لق دنلوا 9
 هلمارکسع یرلکب ویزا شاب قاس جاقربو یلوطان او ساویسو نامرقورکیریدوک یک
 قاب هل ۱ عورش هاش اد نجم یبر اپ نا راو كصراق بوراو یدلر دیوک/ و ی

 نومآمهبمو ینراس هس یتداساد2 جر وکی تکب راک یلّوطان نوک ییقلانوآ

 ۱ شابا رق كس یترکن ز ید ناع یس ری دلوا هن اور لر اک ی ناروی زالحرخ بواوا

 یان , ناور نورت وا للعرب یا یو هشر زوآ لوک کو هلوز رهتس هما

 # رو یناغ دمت یک اع هک ورو هجا نموت كسب نواو روخارس كس تر ود نوعا
 تودبا ریتعت ادد نسهعلق ناور یدردنوک هلساملرق كس حوایاغ فسو فل

 بورو هناذمان لع تاکی تموکح هرکضن کدړ وم اک تس ا هب هعلق بور وږلاصوص هنفارطا
 مداراراد رتفد لنحوا یرکب كوالا منیر یدنفا مهارباراد رتفد لت ی دنکهناهفصا

 نداق ی راق ذلو ا هک ر شام هب هنتف طسشاااغا دجت ی ہرطم یساغاهاص هلن اتمام

 لنصفترابشا لتق توك توعدهنغا وا هد یک تو جد یشن ۱ هلغاوارهاطوم ولعم

 هننامهمیرفش ناو رتولواراد رقد هش ر یللکسهکیدنفا عهارای راتسومراد زتفددکردوب

 تادتس یکررا دزنفد و اتت توز ی لاما اہم و اس 9 هنمحاوم هناقع رک اسع هع ولو

 هامورضزا ها مرکارا درس نون رو هظ ید یتهانتس هل هجو یربغو ترهش هلا بضخ
 ندا عشا و تنر كن | اتنا : ی ما رزوامایدیالوعشم هس ر وما تمشمت بوروت وا

 د نبا یس هلا ترا دنس نم یک غو دلا یلرادرتفد ندیللطدیأتس روک ٤

 راو بارطضا کودکح كراك هلج هکر دلکد ناهو یخ هت هر با رااربز ی در دب 1 فوت

 هاقجا بولواراکنم دخاکا سرت انا دخ هکر هسشیار وما یدصت دننلو در هانقر دبسالو

 یقدالالمت ادهچرکایدنفآمه اوارورم راردا ارغوا هیالب :یلقاعدوجو نالوایواهودخهارادرک -

 ونک ك رانادا صعب نالوا انتم رخ اما یدیآ تاصخ تال مد ره تورم باص تلود

۱ 

 و دمنیراب دنفآ نالا ع ت رش شعاضوبخ تواوا هدانز ندا دح یزاعاضواو

 هلن وٹس نامزلوا ر دتر ازو یل هرکصت نیش گرم ددقانولوا هد رر هنملود عولط بودیا

 هلوقمو یدراردیآ تورو ترا ظا هل | فا نکو فالو دؤر واوا هل و هدز ردکح6لنا

 هنیولیدنفا بولا شن هنر ك تاه رتی راک د شبا نوملکی شوخ هنعابنا مطعارزو تالاح

 یدیارارکاماد بودا یس هنس لازا كوپ لوا هکر وص معلا یو تنامص بور دشرا

 نسحضرق ها كوبرزوتوارشیمرکی ندو دنک مطعارزو هعقد یکبار هلعلوایرزوآرقسو

q۴ 
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 ندفاصنا "هربادوب اما یدررپو۵> all وا رداو همش ىج دی لک, ب ودا ما

 قوق بوزاب هعقررپ ندننربحلاکب ویلوپ ناچ یربغ هدردوب بولوا هفتم ند غیلکت جرا
1 

1 

 یف اوا نات سحا هبو دنکیمطع ترادص هلمطرش دہ عت ن تم دش یکرا د هنرخ هداعا | 5

 كروزر دیا لای ههاتسداب دب هل ةتریطرب یل( هک رنو دیا س 8 اند واترضحهاسداب

 كمطعارز و ىلا ره uk شوخ هب یاش داب بانج یکرح بدازا حراخ ا

 ردرغاج یرادرتفد یکی تی دلو لطم هی هببضق مطعا زو راپ در دنوکب و وق هنا یس خلا

 تمصعو بولاتسدب ۲ اس: | رز وا فوخاعاد بولس ن نفندلوا شاف یس هلمحرادزتفدر 4

 یدزتسوکح وب دم تکر وح نکمآامهمهحرکار یا نامرف هنلنف قدراوهرزو روضح نودیا

 كرادرتفد رایدراقیح اعم نتیم كنسیکیا باد« یجهرطمو رای دنا لتف بوی وا دغم

 ردغ هزکدراد رفد دیا هکر داکار زو رراوهنساحم كرز و یدنفآ عج همساح یراغراب

 ی زوی دیدردلعا ماطاسیدنقا لعلکږید زود ی دیا هن یهر حو زسر یاس اقم دتا

 ترازو ساغلا بوکوب ی عضاوم راس كبوتکم لوا بو د نسر ول رهاط نسوز اب كراد رتفد

 یدیوصهرزو بو رک ر ندزوک ی دنفآ ىلع ید رتسوکوید قب هباروشس بو جآ لع کودتا

8 ٤ 
۳4 N 

یخ موحرمیدابآ مالک تح هود نکا ستم | یدنفآم کنید نسودهبوزو
 ۱ ندارمارا

 كدناطلس مرح یدنک ل تفایضءانتا هګکربیدیا یحاصهج و تشاشر و ناخن حو

 یشل دنر ڈو یس ابا بو دیا مالک طس زار ن دنلاوحا ءا یاو ندن الاح شعب نالوا مقاو نکا

 مرز رزوا همکسا نکردیا ل عضو خد نویس للاو بو دبا لەن ن راق دلوا دیه ت نھ

 بو دا نوکس نانلزوس بک ربب و دیا تیاکح ن اە داهشس باو بوبلیور ماست

 یدنفالسا هیودنکت داهتس یوکس نالحتوا کی دلوا اره لغو ؛لاقمقابسو لا يلالو

 RN کره کر دبس رغ یدر دیاراعتما نکو دیا لعقوتلوا یتدودنکنزوا قلوا ثوروم

 هکاماپ ںچع یول ومیساد نه اتساپ قاب هنر ان اردولوار تم تم هیاتعم یو دال
 نالدرا ؟دعقو یدنکم دا نوعا تاک" هلادع بولورادزتفدینابیدیا قلاصحم نیا نا

 ويفضهماقلاریصق ندنسنجدوانرااتمای دحام وق ماتم اپدجا كلح وکتداهس و ماز او

 بولوا لوغشم هتمسورف كنرماءادتبا یدیا هنسکر یحاص هطرفم تعاعش هم |

 » نکا نسا رغ نوچ بور رول بو روز کر فاو لکلاسمو ثلا فار طا

 هلکبا صو غ هوم شام اح بولوا یس غاراب ر دک ندرسو بولوایرا دقار كتر هفت اط

 هلبا رکز ورت القش ا اهاشمرازآر ح ه٤ نقوف ت ءا شر ولت ندو نڪ

 . لصوم بولوا یسهدهونو نب درام هرکص بونلوپم دراتم دخ ەچ بوک هنک اخ یلوط انا

 زود بودیآ راقل اغ تاگ هد هبراخو هعفآ رم هعقد هک لسا موج شامل زوے ہندو کے

 ماكين او و کو ان لح وس مب ول وا ثعابهن اغلا

 تالاو لاوماو قلودو ثکوبولوا یس هدوو ناکرتلعب یدلوراهنسا هل لردایرو
ود بوصاب مدق هنراما "4در م لعد بولوآ یحاصر دقولع بورا یمشح

 4 دارم ناطاس تل

 بروتکلا هل اريد نسح ش قاعتوقیذویکاشاب سابلانولوایمیلاو مالی زا

2 



ب ناک یراک دید كبرع لغوادجا ج حال رڈ هب ریهقایبا*
 لمر وکم هلاارز ووم اکحیکی

 هنیطاللسورب ند هنس قرق هدقدراو همانساثلابودیا لتقو دمص هلی طوب نکنازحاع

 هرهاف توق یبدلا ر جت یلغوا نعم نالوا ناهجرو مشم هل نایفط و ج ورخ بویکآ شاد
 هدنسنود ناور ام لقمو یدلپاقلرا دمان میطع هد هلیلج کم دخ ج واو بروتک هل هل |

 تیانع یراقا هل ومکبنو نانو را مص وب 1۳ اهر هحورپ هلبجارخ سیف هیاتس ارا لحلس

 یر دن: کهنس هطفاح لصومبونلوا لقت هما ند نکلبلاو رضرااتساب دج ارور م یون لوا

 یرجگبرادقمرب ی دیآراو یمی ڈاکو لب نامکسزوت وازوب یلرمنرزوت وارشیهرکب ننناب ی دیا
 لغوا ناعواله ندنلست هم ھا دارکار تم ئ د| شمال شق نا نونلوا لبمعت ید

 ارادم بور وکی نروپط كس انع٥ اتسیدبا یکب كنس هکلوانالد را هک ناخ دنجا

 نوو احا مود هلغلوا واو هدرونس ن رکی ینسیسودنک بودی | ترهاصم دقع هل لصق

 ینص هاس نوح یدیشلوا ندنبن اج ماحم او شا !نیزتخد یس هربشمه كه اتم
 ما دعا ینسارما ك سابع ها هل نصق تموکحنزوا لالقتساهمجع تم یودیار وهظ
 (غاد بولوا جشس ناح دجا یدزتسا كما تخادرب ید ك اش دجا ب ودیا

 ندهاش بو دیا ك راد اجامو نم امبولوا نزوا تاخ اومو هلصار هل اب دجاهلح حک و

 اا دجا دسر دیا دف هب و دنگ ےگ هاتسرک ارگ راپدشلدهع هوش نوح اف

 ارجا یمسارم تاد امو تالا رم ندندن اتمایدجا هلا دجا ن اخ راب ره هملبآ دا دما

 ناکنددنه ههاتناملاغ نات لس زیروغآ ری كه انسلدلصفر اه اف افتایدرونلوا

 الق دلوا یعوبسمكن اتاپ دجا كاج وکر ای دلک هنف رطلوزرهشهنا لبف ك ویزہ

 ناخ لنیز بور دن وکرکسعرا دقمربهلبا را هنسکمان نسح شوخ رسوابند یلد ندنزاغآ

 نیسجروکق وا لاو ههاشربخ«,یدیشار دیوک هتلودرد بونلا لبق لوا بواپز وب
 زوتوا هل هنسک یل اشمارانوب یخ دو یا دنرقو یلع ملاطو ناخ شو اسو ناخ مدقمو ن ان
 لا ید ر دن وکه شر زوااٹساپ دجا بو ںی ارادرس یتا متسر بوس وق ساملرق كي قرق
 بوم هیاشاب دجا نکدا لکرا دن سابل زوز ونهلیفاوا یخ ند همضق وب یخ د كلاخ

 رتسهلوا لنکر ۷ ودا مار دکخ ن دن وکرکسعهزیرز واردراو راد كتسابلر قبور دن وک
 یتداشابدج ا نیک اجر ق احلا هزاوعل 0 هرمز واعلا هنلود رد و مالعا هو

 ندضفاورزکسع ی دحر پوراو هن دا دما كرو زم بو دی ضرع «ةلودردهلب ا قالوا
 ود نسكب لقنەنسەكل وا لصوم هلسرعشع رکسعو لابعو لعاک دج ناخ بو ربا طو

 ندنفرطوادرتس ق لنکم هنندا دما نوردل اه یرکسع نالوا للصوم 8 دلوادراو ماکحا

 هدا رم اهنراک ناتسدروک قعاوامولعم یکی دتک نر کس نوا رخ الا عمر یه

 تع تر شیکیاو ع اق مض رمر رب هاش دن اں او ھن اخدجابولیزاب رماوا نوعا قمراو

 دا ید شیوردیسا دود طعارز و ین وکی ابا یمرکییدلدر دنوک
 کیا بولر ندودروا هل تکو سو یال آ | ندب را هلاولتادرج ك ترود جوا بودی

 كيب ترود انا دجا یدلواروم امهنسارجا ین امرف كنا ناریم ری مرت اس ب ابرو غوت

٩۹ ۱ ۰ 



 یازم كقد راو هنس 3 لقب ندلیاب و دیکه نتمم ل وز رشم هلارگسعردق ۹)
 ا اب دج انک تیاتاق الم پوکه ہم دآ سالا یللا دچا ناخ لح مانرانچ رس یں لواری غتم

 . رایدنناقارتوا 9 الت رلقدراو هلوزر ېس ب وحوکن دنایدرو لسد بو دیامارکا
 كتاب رم هلاس ایلرقر صد نام اوارکذ ناخ مس ریدلک بول وب صالتنرسارب نرش الرق ۱

 ۱ فرطورب هد | خورد مالک شوا نمم مرا اركمىڕورەخەئ درد مرز واتلفر ؟شلبو رووا

 لیکم ادا نسا وردت وکر اخ هنفر طهاسرا رز ریمل هکنکن ولکنورف

 یلاقفص "بول وا نزوآ فعض یجارمكر )سات جا نشم !شاک یتدشابلرق كس ح او

 نلزیم ینح وا بوج وکبوملاق رک لبا ترقى اھم ىنا ار ,بوراغا ید

 راک نش جوک ااش الر نانلوا بم هدادما هصکی دار ,الوزتهنرف ناب ره

 ۱ غاطوثرف هری دغ مقاو كنسارګ ناب رهمبوسروت رک« سعندنبفرط یمن رارابدلیا

 بوراو هنضوح دجاناسهلنرزوا لوپا ٹاپ دجحاراب درو قابآ !یایآبونلق هتسرآرافص هلند

 فاعضا ناسالرفر شی دلوا مقاو نیهرف لاتقلنتف و ی ج ولیغص لباق تلحوا

 زوقطو یدلیا هلاوح هنا رز واب ودهغاط یر زا دنا تام هدا :یدبا فعءاضم

 هغمروط آن دضرم فعضا ثا جا ید ن نفر طورب بوروط هدا راہ الآ یطع گول

 لخاط یاس ییا ندنرلکب ناتسدروکی دلی ادوعق لعضومر بونا بوما اھ یلاحم

 هدأ رکب بودیاكنح عبور وطه دار 2۶ یرب ؛ اس ید ر دن وک ەز زا دن تله نالوا

 ج

 ۳ یک ارش | esl هع ںور ہہ آن دغ اط هلباروز رازه ین آر سخر ص

 یدیا راشم ر دنوک ه يور بک یبراقلرغا یرکسع ماشراپ رتا لج ن ابکی ب واک هتریف
 6 و واما یدرکسمرگ اس لک ار بوپ وز ولاا ف
 ھا هن لیول ا تسدیایدیا یاتاندنفعض اتماب دجا بولوا كنج مطعم ردو

 موزرآ یربغ ندن داپش لن اپج مرغ ود مرطتنم هتد اس نب هنعباو هلج بول واراوس
 (لتراق دلوا قر غنم بوملزوا تاج هار یعابتا رنک |ی دید كروکی کرا دت كرکتسابزس یل ات
 شاوص ك وخ شابلزقرب ید روط بون ابطهلع لنسهقراتآ كنب د اهرب اسان دچا

 هیاشاپدجا بولق اع یالابی دابا نا رشیکیایرا دعو اه هلا خب برضرب بوشیرا
 فلک یی سابل بوث واراشسابل زق یرلقبب نددت هلروز كاع لو هلا بس فعض هلغنقوط
 لاتین نافتسا ر دراو یلام فعض ر درر رای در وک ویط ن غی دلو اتان هلغلوارصتحتو

 موتشس هنر ره بو يمر و لا هقفاضاب بوياش ار هب هط:اغ موت اس ابر ای رتا دارم كا مک
 یتثساب بودی تودیآ دس تس یرزویز اغلواب و دل رغوط ثلنعت شاملرفرب لح لوا ی دارا

 کرد رومیدلوآ غ ۳ 7*هتشک هنسک رفاو ندننفرطلکنح وراپدر ونک سرا رکشل رس

 "اط ەك ىلە مل اط ندادعاگورک بو هملوا تلقنم دنر رب e وا هک نوح اص

 یدلواخین دمع شابلزقںعب بولوا هتشکهطانانلسن ہم ىش اق وهم

 ۲ ۱ تمواقمندنیبس ین ژثکه بنر م ناعضا ثانماملزق نک
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 زاشیر,هقرف

 * كن یک 4 ل ب ول وا بوشآو كنج مل طال هک یب ران وک یکیا



 ٩۱۷  یدششودالگنحلوادکایمابدجا یی هزغراب دقح نود نو و بکن اشیر هقرف ر

 بول ودار وقم ب ولیراق یرکشل هسا نانذجایرل اه هثسام لرقرابوراکو خلرغآ هلج

 ندنعة دسبوبم لیا لمح یر اعو هعساضتقم تدر وک ت رغ لک ںلک هلصوم

 یتا كن ساب ب ولوا رسا یزاد هنزخ كن تاب رج | ك چوکی دلی تافو هفتا فتح
 یراد هشزخ اتسراپ دردن وک هه اتسهلد راد هنر یوراصهر ر حر لک دتا شابعتو در دون
 اغا میهاربا هع رانض ناراوهل | تالبسجعابا ینتم اب كن افا دجا ب ودیا قالطا

 نیل والا ی ذاج هرغربخو راد دشآنفد هنس هبرآ ب وليا ما ید مش دو ۱
 یسادنتک طعا یزو یلابا ماشو یدلیا ضرءهتلود رد ب ولوا لصاونادرصا ۱

 هءارادویس هانسبملا كنبلوالا یذاجو یدنلوا هیج و هیانسار ده شوردهزادا

 هنس وبق غاطلبا یالآ كن رکس نوابوږیا جوت هرکب رابدبوح ى در
 دمت شوردو راید رک هسرهش رکیراید نوجا هل لنلئاوایرخالایذاجیوئ وق
 ندنلفوا نعمررکم ىدا طض ںوردنوک سه یف اغا هللا دبع هنوصنم ماشساتس اوآ

 هی یلاوحلواو كابلعب بودیا مج نابرع رفاوب رعوبم مان غوا شو مرحه رکص
 دار ار را عجب رکشلا فک هللا دبع یدرروتو الغاط یدنکب و دیا البتسا
 یدایتدوع بای رفظ هماشلا قشم د هلا هءوطقم سورهدانز ندکیب ندنعابنا

 هنس لب امور دالبرد عب داف و ضد و نود تلا اا اسا  نهسحەدازاساب , ح وصل ن تفر

 زا هقش هنس هطفاعرک د هرو الن رخا ak دا وح فلا و لیعدرا و هس

 هرفس لوا "لح لدا مور كلام "یماع الق دنلوا فیلکت هنلیا موردماع بونلوا نامرق
 هرانآ فیلکتوب هح رک !لیعل وار ذعتم تناعا ندران سفنلاد نکل ب ولوارو مام هلا داما

 عج وم یا دا یلزیسد عامطوما و دی شعب نامهیدبا لک ۱ یا ندحامتحا

 رادصارما تنباب قثلوا لیصعو مچ غلبم رادقمررب ناب هن اوبد هقب اش لدپ
 یتدرمار هنس و هعقو راب دلوا التمم_هقاطبالام فیلکت لوارب مک وریغصبوٌلوا

 قنس هم یا ارسدویراد رتفد هنس وبولوا لنک ار اباعر هی وراو هلیرای.د هنس وب

 هوت رکو هقوسیو ویسا ووا یارسهکیسایاعر ثانساتضق ینا رسهنس وب ب وراو
 تنطبو جا نالوا هنر ادا( بو دیا عج ردترابع ندنسیح ون هول رطو هوز ورو زور و
 تفلاح هپ هم اداب رما بودا تفخ و شیط زاغا هضساضتقم تق اجو ممطو
 باطخ هبا باتعهباباعر و دردن زکیاوجسممررپ و یسهجا هقیتسهتملاردرواک نیا

 یسضاق یارس "هندم هک دنا ته افسزاغآ ںوہم ردکد زوسهعرشلا (بودپا

 یدو ردقو زمکید ر و كد هناوت ییکنلوقمو هسیاان اعر بولواربڪم یدنفادج

 نوسنلواضرءههب هزاتسا لا وحار دیا تجرم هباباعر ی 1 رضح هاش داب رولوا تداع وب

 ی اثسداپومازاوا هک دم ړو یشرادقمرب هله هما تچ الم و قفر ځد یفاق نکرار د

 یوصوم لار هال 6 19 ونو در دلوقعمور دکرک و نیو ۱

 بوقلا هعابا ندنر و ی یشلکب وناس وق عاق هلا یراراکتمدخ نوکنواوی ییا ق جا را ۲ ۱



 دکر ک كلمه لتق لج یرنس اراک هو زکبدلبوص وتسرق هنن رماك هاتم داب رس
 موجه هب دمکح یکر د“ لیس ین د بو اقلاحهرکرب ی اغر لک کج حاق زوج اب اعروپد,

 یدک ندنسا شا هکیدر وک راد زتفذد وچ راب در دلو ارض ر وراپ در دغا شاطبودیا

 لوک بوتسود هفووز نوش اراد ن دنا نوا ناغهنلو مرحورخ |كنيدنفا ی شاق نامه

 : تو تودنک4 امغب لا هنا ضعببول وا ینتخمراح اندی دنفا یضاق ید رات وڈ ناج

 راد رتفد ویداف قطا د عويس ةنطاسلا راد ی رب هیضق وب یدل وب د تر وص بلع

 لوا دک یلتعا ميفربای وج یرادرتفد ياا ةد هنأت مسا اش ا بو !هالرع

 یرادرتفد هنسوب درود و یدیآفرصتم هنغ اتش ناب وند و هدب هیوا هد هنص

 را زوماقم ۶ < او وب دلو ریال او هعمر شر تنسهضاف دنسول یون ردضح هاد ۳ وا وا

 قوسوفررعدر دیدنف ارانلا حراثس یردبكخروملزولق ی ار اب مارب

 هر او لس رد ید ۵4ہو شش ا ذ قرر اان نکردم ولن و فرح ول هد طح نک شا

 نهانشمراشف ان 1 هقنلب ب واوا لنک ار ندندبس یس هجا هقبش لوا ید یسهقنلپ
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 ۳۳ در شم

 ِ هل اهوحو ق قدره هلن هر ا هب یرات یا هطف اع شرد لجافر درس رادسوک هوا نف |

 د اطءیارز هبوبلوا یاس دای يراها یو ید ,|لوقعمان

 اسا لس ةد زاشساب ح ومصتیش هک فطر ویس ارمالا ربما نو دب یتخر دقو :یرارمش

 نرل !ان اد ںی * نودپآتلاقتساهنسبل اهآ هقملوا ة دلو وام یرلژرضح

 نگایس اا رغلبدارغل اوغلب شا لیمع) یساغار Kay هان یتطصم

 داتعم بو وا سوم حاقر نشرارفاک ثوطورا ع لهاع راک لتا ساحی ار >و ولدق

 ۴ ِ روگ " یزغا ك (یہق لوا ر رلکد نیر :غاونق رهن کی دار ندنرا اس ةضکره نزا

 باتو بورا وق اہل وارا رفاکر سا لوا هل در طو ن نکیادو لتسم هلدا قاق سفق

 ۱ ف a ركب ] طبض ین هعلق بودیل لتق یراپرصکب نالوا ننزازابسل ی

 راد ود هنیرذو حر بویلغ ای رالوب نودا دس ی ر ورق بولوا ىلوتسم هب هلق زوعلم

 هلغاغ بام نراناکد قلخ لق دلوا مولعمةیضق هوار هثسلرانم ای هغ هره بوراقح

 کمیل یهلف نادنلا ها رفاکیدلاق ین هدهتس وکر  ندنفوخ یخدرا دزد ی دیو

 .هلج یمروشت 19 ,رخ توراب هکرلد سا قوخ ندا موج دندو بویلوا

هاکشدب قلخ راهمع ادای ی هعلق
 یراتءعلم لوا هلن !لو2ع4«نورو د فص فصهد هزاورد 

۰ 

 بوط یوبلوا دبقمرارزن لوا هک دتیاو نګ ندتېقاع تماخو بو دیا تو هد هتعاطا

 یییلت یک ندا هنن کب ا هنس کرا مان رپ ندراکزو رناعع اغار ع یل ستم دار قلبی درارت|
 3 قطصم ش وکي نالوأ فرصتم هلطاتد ولوم هنسأرضق دارفای رم الارخ آ یدلواربقم

 ا تەد ںورآ و نکو ا هعلق یدرولس یب هرات کی درد وک هغلزاجرت ےہ ی ںنفا

 ا تالا بول وا لیفکهنکب هیلکر رس ر ديا ماست ی لقللاضر
 راجا او طر هج هدراص> شوپ رس هقفنو توق یخ دولنا بوبا دلا ی ا
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 قوحن وعل مرفت یبا ندنراجآراب دا هرو ناکلنخ یولآهنراقنلوق یب ها بود
 یاسا ندورابنیلودنکب ودیا TEE ناهجیو
 لوا یوگیدنغا ربط م رس هلک رواش یسدر ی دلتا هیواص رم یرب بو دہقر ام هندنام

 رلیدرحاو هزانس کو ر دلتا یرهک لوا بود هز وکیتتیج لطابن.دیسایاعر گل هبرف
 یوشنپراز/۲سم نوبکهوص هک درا بولوازجاع ندنحامس بوث ود هب وع هنوط یرامآ
 هخزات هانکوا هعاق یسنکبا ۳ کز کس ندل هر و لوار لیدر وا هغزاق براق يح دۇغ

 هبص رھا 4 هقول یدلاق ینالغوا رام درمأوب نما رابدروا نیرانوسثلامرت ا

 ژونه بوملوا لصاو هنو دب یدالقدل وا یعوجحم كىا قاب نیسح هدازاشساب : حو رصت

 ی هلواریکلد تاغ ندنعوق و تحاضف هل وقموب كنتم وکعءادتبا ګل ود پک بادل
 جار ونود هل ار اغلب | هرو هک ون بصق هرا دزدو هنماقم اف هل | رصقت تم و

 لوص و هنسوبق هعلق بوک« دا رغلر ةَتغد تروصلیدس هل ر اتسد كح وکه اولا

 یودح ی لنکن رلکد ر ورهخ کیک اتاپ ی دیا ندرللوقاتماب حوصنهکرادزد لق دالرو ۰
 هعلف تع اس لوالکدروس ز و هنغابا یا بوقیج وڈ رقاب اح یی نیغل وا یس دنفا

 یه اش داب "ةعلق ب و دیا بصن زا دز ددیدح هب هعلق وید ر وا نن ویب نکو ایس و بق

 یرلیاهسننوید ج آ كزوکن سرونلوا ل ةقەلب وانس كسر پا لامه او تافغ انس هطفاحم
 تعافتالنمو یراب رقم كناشساپ یدردل ه هب هعلف خد یبا غار ع یلستم وںزک

 هد هوا مراد راکدیور دقزاب گر وسوفع ردمدآرارپ رب , رتلوق سام ماطاس دل

 لتقك رانو ندزم اد مز سل كي ضف بر دمع تمت لامهاوروصقر دقومرس

 یی هنسکماتیدنفا مه ارا هن رب یدردغ و ید یاغارع تعاس لوا بو درونلوا هلازا ها

 لغوا وئوخ ل ادارس ا هن او رەنىناج ن ودب بولکح هب عد د ی دلبا عضو

 ۱ ةيلاا شم کم درو هنودب بولانغل اغیریندلوبناتسا هنسکماننامنه

 قعل وآرمسیدم یطبص هدر ناتا سهر وهو ندنعداوت دک یصنملوا اشاب لیسد

 ا هبا تافغ ننه :ناسللا ظفح ف ناسنالاةمالسب واط غزال |

 اکسهنک ب ودیا دارم بیطت آرزو یدید مررو ههاشداپیعر دنسورما بوراو

 ذوفذو ماقمولعكماطعیارزو ر کزورقجامایدلپا لسدودعهر و قاس و ارم

 یبصنمییدوواکیهانسداب هکنوچ مفسا ی اجنسنب رخ بویلب نسهبئریرلماکحا
 بویلوادیقماشاب لکرتیاتفاجو تطل غوب د م ر دیک هبهزاتسا هنگ رم ر رتب طی "

 دارغ بوت وط یر و زم بو دیکر شام هع درا لق دقجر قانوقیبا ندنو دپ فر رح "
 هماظع یارز وللاح رهرلب دغو توخ یدل لو زاب دب سہح اس هعاق

 ید E ET ل ظا و لزعر دو یاطخ قم وق وسرق هماکت ر اسهکلر

 ویست نیدا دمورن زو فک امر تراز بمب 3

 یرکیی دلوا مرک ارادرسو طعارزو هن و اش مارد ماقم مات بولوا لو زعم هلبایتم

 ینهنارتفد بول آیی رم ترازو بوراو هی اشاپ د هدرکبر اب داغا لیلعروخ!مم ینو کی نقلا
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 3 ۱ .یسلا و رکن رادی یماهطفاح هع را وح رداشایمآ رد ی کتک یدلکب وملرهه £: داخ ۷

 . بوقبجهل اوات |قرفز ووا ههکلوا قداس ارزو بونلوا ش راس هاتان دج رابط
 هن وا ههر وضح بوک لنسیکیا نوا كلاوشس یدلبا راغلپا هنفرط نوبامهب اکو

 _ یدعتهاپاعر هلیسانبرلناخهدوهبب للوطانوریصقت ندا دما ناور لة داوب ل وص و
 نادوبقوراید وف هیارس a نالوا ارز و هناخرف آسم نوا یسارج ردد وسو

 شرح یا | ننلراقم یسهطأدپ رک بوّقم>ح هرک ذآ هلا ات ودام دقمآ ساب  ییطصم

 ۱ . یذاج لنماع یآیلا هرکص ندر سور ود لحآ وسو هطف ام EN تولایوملق

 بقا ماقم ۳ لتلودردوبور ونک هیهرماع ناز ی همه یامنودبولک ما والا

 نناتکسا هلا یالا اشسا مارب ین وک ی هوا تالاوثس هام یدلاو هلنرزوآ د قلزآ دورو

 تعرع هیلح فاعبوح یک ه رک ضن دت امم ل مک :نور و وا نوکحوا نوای لح وک

 ۱ فس هطفاح هرکاهدازاتساب, ح وصد لس بواب رو یاب !نودب هیاتساب ر یس ومو ی دازآ

 نونلوا ل زها u رس لامنر ناف رک ثابت ان راج *دعقویدلردن اک

 ئ ونلوا نصا ناخ یارک تبانع یلغوا یارک یزاغنزوا كل هنیرفس ناور ند هرق

 :لنلصا بت ولوا نوا دع یع دقانندنی رلزاخع رقەلبا یس ەھ اط یاغ ونو ی دیش لر دن وک

 ردرااک دو نامرفو میطهههاشد اب رب هکر دیاضوت ووا یربوک رد هقرف چ وا ىس هفناطیاشون

 نزوا توادع ورد بوزتس وکت عیات هښ ر لاخي رق یورضهکرږیاغون ك حوک یخ دیر

 روصنمو از ربمرعت اقورد راف وص ومهلکا زبراوخو ت دش هکر درایر وصنم یخد یر رارد
 تیکه اروطینم د خو تعاصس لن ر فس لاو بواوا ىكى ەفلاط یراک دی دیدالوا

 هراناح خد هد اط هی نی سهل هآزک ذ قالا هنس هرمزار مالاربمآب وار رو تص غم

 1 ناخهملکلاب هرکصت دق نواز ارفا رس هلا تراما ناو ن عر ھت اف اص وضخ یومم زتسوکدایفزا

 3 رو هڪ رد ر دب دی راک نوه ید هقرفرب ندرات انویدیاراشع | حورطم ینلئاج

  كيزوتوا یمرکب ندهرمزوب چ دلوا مقاو را رف س وراز یا تر ھا ص م دقع هل ارانوب یریزاخ
 ` نرش رانا ران" ۳ ندلحا وانت یا لوس ارفس۸ناک ر ناخرات ات ۳

 یراروصنم صوصلنا لم یبراقابوا یاغ ون هلن اعا كرنا بو ږیا تیاعر هنیرلکب
 هرکصندقدلوا را لمان هد راهطتسا ند هاوع "هبلع هممعاتس ا رھ "اه یدب اراش اڻ وز

 4 دراو بول وا مطنم ند رار ودصنم ات ازت تاس د كز کد ناروتس

 هام لر جرقه هی دل هد تنم توت كنس ملا تایم | ۹

 یدلوانانیار | دانع نوح رد شقلوار ؟ذ هلنلحم یراک دن ا هوم گلو

 U ںلارون ےب ارک تداعس یشادبرف ثلحوکیدوهغلاةشار ڪس ماسح یردار جوک

 توس جنت
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 نی دلارون دهنسانعم تإ ا لج و شوبلا بحاص یراکل ید هعلقلتندیراد ا ی دلپآ پصت

 زر وخ درم ورو مج هرو و هلدرع ییمط ك بارک ماسح نالوا هغلاقر دمخاتسا نیس دنر

 3 "قلی نان نوجا ل اصیشما یرارروصنم نالوا ینربشم رها نیغلوازورغمو
 ۱ ٠ اهوا رغسەلىا رانا نکشل کپدلبا مج نوچ اداد اهن رهبس ناور یندناغبوذب ۱
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 تیزء هکع | ماقتناذح اهلبا ماع لتقینس هلبمقرمت اق بوک ین وص هلروط نیا ناب رج
 یربراید بولک ازرسرعةرورم نوک هم ان اوکتس ید ندنلارف هل دانش اوبیدلرا

 ییاضواهتسباتسانضعب راغمهحاص نالواهدرمآراهلا مالسا هاشداب یدلپ نا

 لا یشیامهللد ارت اقب وس دیا كسغ ی هنا م و ځد نا لیکم |ضرع هتلودردودردراو

 ناببدرابر دعوبدر ولوا یلوتسم هی رق بولکهل هسر واک مزال ثکهنوبامهرفس نکیآ نزوآ
 ید ناف یدلرا لاتقزاغآ ها ارتا ولامها ندکلک هرفس هلبساوغایارکماسحو بپا

 هیدیمالسا عالام هسیازفلوا هعفا دمو یم وجه هنرزوا ی دنکك اڅ ودیا لاکر ع هتلو درد
 ندهملع ثلودف ربط یدلیبلط نذا هی هل اقمبو ز ںاریغو دلوا انتی ت رر ض٣ لاصرأ

 یک هلج یلاعو لام نیغښلوا توعد هل داعس هيات رفناو ب ومل رو نذا هلانف

 هلد |یرکسع یراترض> ناخ رات ات یرتکب واک هر داعس "هن اتسآ ی دنک وپ وق هنس هعلق

 ها شیلووازربم قارواوازریم هام نالس ندو اما دنرق گر فناق لقدراو هښرزوا رەش عراف

 یاملنع هلج كب ملکو رمت یو كب یلعوازریم هاتم تیانعوءاشفاتقوزومدرتوازویم
 بودیا ھاشم نیقہلا لع یغب د)وا نکمهط امهناح را ات بودب اتر وشم هلا هل مق

 بواک هما رازرعم جاقربازرعم قار واو هاش نالص بول وا ینتعو تنکارب یزتکا "

 وکشلاما یدرو ناما بو دب اوغع مرج ك راز ربمروپ زم یخد ناخ رابدلید ناما ندناخ
 تراسخو امت یرللامو سرخ و قارحا یر هب رو تراغ یثیالو كرابر وتم رانا

 نوچ كمروتکهنس ەق م رق بورپدلاف ین هبرقرات ات نالوا مباتصوبصخت هرثاع راپدلیا

 ندنعابن ار ناف ی داپا بارخ ین راتمس نامرک قآ بو دیا دیک| دیک انی رائرضح نامخ
 یدلرا بلط یتلادعولام رتداف ب 5 A وزوآ یس.هعلق یلکو ی دلی E قوح

 کد تنا دارم هرصاح ب وک بوط هپ هعلق بو دب !ترافیتسبحاون رای دمر, و هعلق لها
 هفکرکمرابدتاهرصاحم یب رهسهفکلعیرابدرو ینلایعو لامر ورم راچات هعلقلها "

 نازع بو ردنوک ضرعهقلودرد ناخ نوا یر تنم مد ارا یتا یتیکی یکی

 بوردتوط هیولتی الو بوداثموق ند هک ر اوج كنضرع ید ند هن اتسآی دیش امالا
 ناما تلخ هفکو یدلبا دم بوغوپ ی ی دنفا دماح یسضاق هفکوییاتسأب مها ربا یفاجم

 نانات رکشلهنبنکبا شم ادنزوآ قمالوار رض هراودنکبورو ین یفاقو یاسا هلی

 ب وکم هلدا نایتسا راتسادن رد وا یدردنیا نالات ید هرس فک بوو و تصخو

 هلاکم رت سوک ن زو تعا طا یرورضرازریم حاف دو قارواو هاتس ناس ندپا عابت اهن اخ

 عرف بو رچوک نت رمشع یاغون نالوالنراتموکح تک هل موبلادعب بولواوفعم
 نزوا قلواهدوسآ لنحانحرز کلاغ ید راو دنکبولوا تبعر هن اځ بورآوهنغا ربط

 لب لوبقیدایقن هلءطرشم كم هما تالشکرس هنیناجناخ درب و داقنمو میطم
 یدباه دداسفیغامد لب ارکتیانع نوح یدر دی قامو دع بو دیا نیم هرانو ناخ

 کی در دوک ب وتکمو نو ی اطراف هي یدنفا يج ینغم بودا نايغطراهطا هلې جووپ
۹ 

  9 ۱۶ ryین |

 لد هبلاعشدالبو ی دل ارد /ذسار ق نام رک آب و دبا مج ید نیر کس عرف بومنگ



 كاج م دقا ندی باغلالادعب یارکت یانع بونکمرولوا مولعه بم هداسفورش ند هوپ غم
 ۱ يولوا كنج ردقهدنیصت یا ارکمناحرارگنو یار کج ن كىغو لزرع تجومقلناخ یار ۶

 ۱ نف ربط یارک: تلدناحر اور ردرکم والعم کو ںاک یب یار احترم هردتمطلس ضرعبوتودرزو ییا

 بوکنم و س وب بو راو هل غاب |یارکن یهاتسو ی دل وا ثعاب هنلاوز ك ارک ن بوتو ط
 لزعههزوسضرغ با ا حافریامارایدر و ییازاخ عرف هزبیراثرضح هاشم داب هج رکی ںلوا -

 ندلجا ل وار دوم تحار و نما ن وکار دبا دتسو مال انا یکح لیبر دقو ردررقم یتا: 2
 یباب دگرویزموراهط/ و دالجوروقو نالواز وکر مهد زجاج بوین و لمع هن داس كرا
 هلک رسا نالغواو ثكيروع كدر دنیا لا يا نت قايارااتر کش بوملیارامورات ینرڵهبرقو

 ر دزو لعم کو دن دیا هان یومق لوا لق دراو هب هناتسآ بوجاف ین لوب نسازج یخد یسو دنگ

 ك رموو همی لاس را هبناج وپ هک م رتسا ند رم ۳اتس داب وارد ا ر ندر ماباعر مزا رھا

 ئر“ دخ ولید ناما ب واکه ليرک سیاف حول لس ر کسری در هاسنااسوءا ورد ۳ اروا ی شا ںنرف رو

 اال ا:بوک ند هو ط هسرمرو هز یراق یولترضحهاتداب رکار دواش 8 زوده

 . کارو ی هزتسلسووزواهرفاقرک | موتسا یتفانم بدار یرلکدی در بوراو هغ رق

 . شوکرخ باوخ بولوکزیز مزی دمشرد هاف ثع ازوس وی دسیا ر در دشلوا ندزبراکی مزب
 برنود بوا دلا هزکغورف ی ورد كرس ید مب هلک دنا ناک اهدار ماواو تعا بور و
 ٤ بودپا ناخ یر هن 0 0 وک حاقرز هامخاطیم :وکتسهر ان نالوا مج هرعرزوآوز واک

 یریهابزرتسا نریوق هفنق ا سط وزر غاط یرطسعزر داکدینعمرولوأوب و سر لوک
 نوجمایلط كر و لاو رسنکرک 1 !ڭك مرد وكن دنس هر مزا عز زهسا ندریغو ندنغادوا

 رب ال ملالح زد ندیم ةبعد ك دهر داپ هرکصر دسر ما هد رگ و قمراو هرابدلوا

 بوابز اب تکسم باو هم وکم اند ید ندنف رال هزامسامالسلاو زس لدا ےل الوا لوقحم

 لاس هلپرکسم ناخ بولوا میا تر خ نن چارا وید شارو هرخآ ق اخ هام ید لر نوک
 تداعسون دلار ونو یار ؟ماسحوپ درواک ن د هرق ناخ یکیدکز اجیدنک, هنس فطر ارد

 قارواو هاشس نا میرا ر دارپ افرابدلات هاب ۳ یافو هفت ابموزو لا یرنوزوایار 9۳

 ا دو زر شعو شبعا ہوجا بی هی یارکتداعسویارکم حوا
 دار دقدلوا میان هزس ك درو جزو ندولز ايو ندر تاز هدرهاط تروصیدرارده زوک

 کر ردار رعت اق ی درر دیاراهظا ییاوا را دن تم ؟ودتوک هلند ید شاوایاغونو

 و دصرف تفو لقعن ال تسمزورو بسیار ؟نداعسویا رک ما سخر دیلاخ نادیمدگراپدروک

 برحتالاكىاغونىار کن داعساما ارل دژوا رضاح هرو بوروربخ یتخهنغام ئاغ

 یواتکر > كىو اغ و بو ر ورخ ها ارکماسحیردارب نولس وط ندنرانکر رح ددو راد

 ندزمغ فوخرانآ نوغلواروزغم تسم رب یارک ماسح اک د یدرار دبا دصقءوس هژرازور زا
 . . تآرجەداسفەلوقەوب ر دقو نل ارارەاقاصو صخر دافعضیالآرر شاه هز ان حرز

 1 یلوکرحوت هغ راردار كرمت اقوى دليا بدمعت ینشسا دب رر3 بونص رود وجو ودر ذرا رداف هنهکما

 یل سکه رخآراید بوجوکهفلاطیالار بو دیا كرا دب اوچ وان اق درو وید لصاردن
۳ 

 ردکرک



 نیت با

 م٣ هعکر نافنا رابدئا مد نیل هشم ود یرلئوسلوا دمقم هب رامزاول وانشسا ردکرک
  نالوایابناو بول لقا رکن داعس و یارک ماسح نکروت اب لقعب ال ت سم بولوب تصرف
 هنزاغو وزوا بور دل ات ینرکسعیاغونورابدنیاماقتنا ذحا بودیاماعلتقک ان ات
 بواکا ترس« رخو نوک ییشب كر ها یذرای دتا شرع هنلودرد یلاوحا پولک
 نداملا هتلودرد ںولوار خ٥ یدلوا وم-م یلناعران ات رخ ون لوح یدنلوا صخلت

 غی دلواوفع لباس ندیارو دص ندو دنکو بو دب | طح الم یب دا لوا سل یر
 ییاقمش ناطاس یکصاخیماخ نیم نیم م ان لتق ی دلاق نیرمالا نوب دد رتم بولبب ید
 هدږپو بان مان يلج رکب ندنرامزالم ی دیا یا هر تك دف یغایر لوزعم ندرمصم م بولوا

 نوشود قاقتس هن راس ن دنکو دنیا همعاسم هلاطم یضعب بومعا یناکدنز نمسح هلن ۱
 هلک رتفا شیب بور دنوگ همان تیاکتس هب یدبعهرق یسا دکن اطلس موقرم ؛هدوبو
 وقف شان لترخ آ نویزم نس ہجوم نوب امه کحبواوا کولع یماشدانبرضغ
 یهاتداب کحیاضتقم ری دنا لیسح هداز ینا مالبسالا جس رکم ی دنلواتلص هددنن4
 . راهطاو هد رم نودرکسهنسب دنفاو دیدنلوا لتق یدنفا نیسح 6/3 دلوا ترخآو رفر
 انن كش دنفا یشانررغاص موحرم ها یدنفا نیسحر ورم لص افارز شابا تراشم
 یدلواراتفرک هنتازاع كابالا مضو لوا ناچ: بان اب وک شیاراو ترفانمو توادع

 ر دیر دصم ندنلصاو جا یان ہک ایش ب رع یشضاعهنباموک یدنفا تاه رووط 39

 بول فیلأت ریتم ژارب قاعتمهن تپربسفت نیغلواهنسک یحاص هرهاب تایضق
 یقییدلواباط یفلوالضافا لیدئسب بوت وه شدت هدر یتطصم نادوبف

 هکرقس 2 لف ندنساب 3 یابتا اتساب ساملاو یدزتس وک یلوطدب لنزاصوصخ

 اعد بوزک نا کر س نامزر هرکرصت نقلت یکی لفأ ںوأوا ندزاغا را دمان كزورم
 هلاوما لمصح ید لوا بونغص هنراترضح اشسات مارتب لعب بولوا نا« مور

 ندیهاتسدابرهق "هم دص ھکب دیا یم روگ ەنتم كالس هللا تمزخ صعب قلعتم

 بایت نک رتب تنوهرراهطا هبیدنفا باهشس ندنفج لاک تګ دبلوا هلو فرطرب
 یدلر دنوکو مد هس دا ند هژانصا هلا ن یامهرما نو یا ضرع ههاشسداب یدنفا

 لا رسام معلق دلوا لصا وتس .وہک رس راد در وک |ویناتسا ها لس دمقبوت و طیروبرم ۱

 نااکوج بوو د هنکوا كروپ چ هزایاغابولا ناکوچرب لا رایدردنبهبکراب نوش جو بودیا كف نی دوبق وانا با لاخدا ولغبهرو بوچآ نسوا وک ک ںاپاز اسی
 هد ګه اشس داد وان دش | لاعمالعاههاشسدان هان سرب هد اب صاح هل عضو قر هبللاص
 مقرو دیتتساب ك فک ك سکي وردوتک شن روضح بولات دغا وارا در څاتساپ مار بوقیچ
 راحت هتروا ند اراصن فی اوط هک هلوا مولعم یوقار روهظو لدرا لاوحا یا نا 9 ندتالولاھا رعشمینلاحرسحی رغجر ضر ندننبوقراپدروا یو نکدتبا توص
 دالب نالوا نرالا بولوا مفاو هانسارا لدرا هلن اهم یراتب الو كموق ی :راکدید



 لثروهظهذب دنس هعقورردراویرللارف هة اب بواکهوصح رک یش ندارقو نا ہصقو

 الیصااما را ونک م! ا" هر هک یدلتقو راس بودی تنواعمو تعباتم هنرللارف ےگ

 هقتسادیرللا قو دنک بویجا رابتعا هحاص مسارم نالوا تتسارا ناسافع هژداراساح

 بتاعم یراساپ هک هلن راکت نابغط بو یا هلماعم ها رامنعا هقنساو همان خص

 هجباو یرهنچ نیغلوا قصالم هپ هیمالسا دالب یرادالدورد هغ اطرب هل وب رلوا

 رڪ ماتنلتب هج وڈ هنثب الو ل دراو رداکدیلاع ندکمزک هددودح لوا یرالوارف

 یچایا هنس یه بونک نز وا تعاطا هند اجهملع تنطا

 هطساو ناخرات ات هنتییام هلبلارق وقسم نونلوا تباعر ی روما همان دهعو یئکشیبو

 لدرا قاف آیدرار ییا طم ون مارک ءارزو نالوا س هطو اغ نو دبی داک یکی نو دلوا

 هلمحواوا نامز هم بولوا لارق ناوتشسا ناتبیش دن ارق هن ر. لقدلوادرم نلشهحوف رکا

وشودفالخ هبا ب امسا صعب هنت ايم ىساسو ر كز موق لدراهرکصیدلباقالارق
 ۹ ب

 بودپ تفلاخ بوقبج ندتعاطا هل لغوایلص ینح ولتشاتفلاخم هناوتتسا نلت
 ندنطبض كرانا ناوتتسانلبت بو دیا ثالشکرس اموع یرکسعو ی زاد یی

 تآرجو ترش هکرهک مان وقار یکاعراحم هتروا ندزهدارکب راغ هتروا یولوازحاع

 . بوشل ربخ ندزوپ هعضاوم هلکنا ناوتتسا نلتب یدیاراو ی راهتتسا ننجارافک لب

 یدنکب ورو هب یوقار ینغللارق و دنک تعاصم یارب هکرلبدتنا  افتا رقم هلو

 همت واک ندنقح كاملا بو دیا طبض ينسا دعاو یلغوا تا سوقار بولوال ر

 كنس ەلباقم و هیلیا ماست یللارق هناوتثسا نلت هرکصت کد رو ماطن قمسد

 تماهتس یوقار هملیا ماسو كيلع علق جافر هییوف ار
 فوصوم ها تعاعو

 تجزالب 3 دّتحاصم عف 7 ر هکر د روک فعل وافو ر عمرەکرب
 ۱ ضا رور وملکهلوصخ والا رو ر تفم

 نب واق كقلخ هر یالدرعاوح بولوا لارق یوقار بوکح لا نا یدلیا لو

 رایدلواداقنم هج کر افلاخرئاس بودیا سبح بوتوط ینلغوا نلت بودبا باح

 یراکد د نلت عبیدایا طبض یخ یناتسادرا كلام نکیا یک را ةترواز کتاب یو فار

 یھب بودیا قیمم ینا یوفار لکدتبا باط ینتح و د یدلوا ما هعصاوم قحا

حاص بلاغ فبسو اص یآر تلاباو تکام طبضو تموکح هلا
 زدصوصخ هنب

 نالوا ندلوقعلایوذ م هړو هنن زغا یکاولحرضاح یال مید رو ماطن هللا هرها ةوق

 یدتسا كا سبح بوت وط یلتب بور و ساب باوج وب دیرشو دهماع سم

قرب ندنعبا وتتویوط نیغودارغوا هیالب هن هلئدساف یر ودنک نلت
 با هکزوب جا

 نامز ج اهرب بورا و هنودب بوروتوآ كنا ردق نوک وا یدلکهبهرکا بودیا رارف

 هیاتسا تبسح هدا زاثماب ح وصتیطفاح نو دنونلک هد هش
 یوفار یو تراکت

 یدلباتعجارم هلبا یدعو لاضعرفاو نوا كلا سیلخت ندندپ
 اماپ نیسح

 وسو لاح فهضو یدمتسا یار ام هتروا بوذیا نخ یوقار کد ردنوکب وتکم

 ۱  .الاعوابدشاد ا وعن یا واردام هتنعررومآ هیوسو هنکلم طبخ هللا لابصخ

 لج



 لصوصخودرفرب ندنس هرز ارد ا مطبخ متکلم لوا هد لاضرو قاتا كراج

 م ر وصت ید ناب قللوقو قلتسود هنراترضح مالصا هاثسداب و تويعا تفلاخماکو

 مر دقو مرازاب لد یطفاح نود مرر دوکه ی هنأ ةسآ هسیا هره ج ارخو کشور دقو
 اک قم وکحوب کد یماع نب كر دلی زس ینلاوحا ك لبو مر دیا ضرع نب ههاتسداب یمغللوق

 بو دی مط هل كممآ نالوا فخ ازت سارا ماست بو یا قاغا راج ماه
 یدردنوکن رخ مانتما هدا ناوح هنالوقعم بو دریک دوا كغا طلسم 4 رزوا ایوقآ

 دن و بول ومقر جوف رب ودیا ضرع هتلودرد یر للاوحا بواک هبضخاتمان نسب

 هبجوآ رو یدلپا سافلا نذاهنکرا دنرفس نوجا ننلوابضن ا یووخت ها نلت

 كب رک اسعدو دح لواوراوشمطو هنسو بوتس ود هنکرا دن رفس نوا كم ړو ل امش و کرب
 اکی لک هتلودرد یم رع ا 0 اتو ی دنا لنک ار هش رثسرمآو | هنوچ

 نژوا یدیدیاوص كلا اشم یا اب ورس .وک لاعاسم وسضع) ن دتل اود ناکرا هننیشم

 هناکن دنقح كن وقار هسر درا تفلاخودانعم د هنلوا بصنلارقهلدرا ناب :هعفر چوقار

 رک سنع نامرفلا تسح ید هدازاشا د حوصت ی دلرومت لاسراورادصا عاطفاهج نامرف فوق .

 هم رکسع یرانلالاتس اب لاص یسیکیر کی اا ۳۳ ی کیراوشمط بو ںیا وچ

 اداب لیسح یدراو هن ودب لن وکت رود ندنسهووآ جاپماتساب اصولی یا هجوت هو وب

 ی تب اب قاسم تچ ربا اریضاحیخد

 گیس ودنکب وی | تاغغی یا نوعلمرصمتمر هسبا يوقارراپدرپاهنیراوچ هعلقماق
 ندنس هل كنا رابصت فیا و طب ودیآرارق هدر پس مان یدارغلپ لدرا نالوا ناتسلدرا

 حوصییدیشاواامیمنزوا ظفر دروتکرتسعرا دقمرب ندهور کم هورکره هلکع انا
 هو, و هل اوک ح لواتولوا مج هلع لوا هلج رکشل یی دتا نوعد لقد راوهی هلوکدازاتسام ۱

 واکیراوشمط نو دل مارا تاتو سو دنکاشار نیس یدیا یم وا لام الام هلا رکشلیراارکع

 یتسارما هوار اسو یسیکلر اا ارهشلرسزوا یلواأناد ریبپیاشارکبیسیکم ِ

 نت سارا فوت ازوغ ال وق هرلتا هل هرفکن الو یاس ایاوتسان راشداسف گ كره وشوق اکا ۱

 ندو ید هد دکرعم لحورلبدم کبورکەل وب هاتعاس ی | یخ درانا یدردنوک هنقرط

 راړزو دراټس لواراب یاکح بو دلکوب هر هبهرعیرکسع هداسو یاب رعبن ودبنوجا

بلت | لک, :راقلزا رس ۵ راز هرونسه یر کو رلوص صعد بولوا
 ۰ حل واتاغ هدسود وال ی ت

 هرکی دیار اوس د یتق تالش کرکشل هدرللو لوا هغ داواز وغلق وارا هیتر

 بوم ی ی تاانوک

 رواج ین فرط یکی دیاراو یر دم کر هغمراو هلحم نانلوادار میدن ,ارارولکە ڕ یراق دلربا هی

 راوشملح هل رکاب یار ااو هما تجزرازه یی كانلوهو ناابیو یسًیود#

 تاراو کب دا هرصا عا اب یر طاصاقاس هکراب نتسربآ هنس هقفارف کمانهتنالصتننییام

 بودی تعج انس هعاق هتنالص هل درکسعیج ور که دا ہر هل لوا ید هعلق مات

 - يکشلراپدلغاب فص بورو بهذرا ۲ هرکسعاشانر ارکد نع !وأررقم ن وشد ءا ةلراشیاایم

jf e 



 واخ بودی ببار یالایزونیوزوکوا نژوایم)سورمذ] بلک ورق یتدرافک ۹۲ و
 ناب دتا هلج بو دلرغوط نی هزبذ نانلوا رعت هی اتسوقراب دار غوا نکن یسیروس
 بوروسورنک یالسارطشل لیلوآ هلهوزلپ دشقوط کم بورکهدمس نیس اوو

 یولپ دیکر نابطون,د هللا هللا هرکر لق دنامطهرااخب اب رک شاہ تب ادہھٹس ی ازغ هد

 ا زتکآ ندنجز كنف بومغود ورک نیم المراید رس كف عد هش زو گرافک
 هنیمز یرافکب ور, دخاب یکر ومغبیکنفت یر رداتس میری: رار کت یدلوا كاله كاغ
 9 رفاکز وب ىلا شب نال وا هل او دنک ناوتشما نلت وای دلکح هبورک راجان تیعالم رایدرتم

 ندنیفلاخ راف کلن چا هکرعم لغ وا لیز هل هکیدیا ی ما ,لامنسدر رب هنلوقر زو
 رب «رفاکز وب امن رکسعو دنکب و روک یلاح ون وعلم یو وا ر أ وا ثمان هش راق لوا

 بو لز وکی غص نان رانو علموا لانس د لو اهي وا قرف ن دن غانا ناتیکینلْغالایتسو
 هرانآر لب دن تعراسم هبهعقا دم ب و دیا نط ن دراو دنک هاتم العل وارابنلت زان نشر

 فلاو فیعیراو تس هم هعفووبتارابدروک ندفبس ی نکا كرك ء نل بووة فاش

 . هچرک |یدیشلوا عقاو هدرصع تقو لباقهیداوب تروص ین وک اعبرا نن سولوالایذ اب
 نادبمهلکنفت ونس .رفاک هد بزن لکس ۳۹ 8۹ یدلوا دمهشس کد هاو ن یال ان

 ی ودیا تسکشسیراقکم السا رکشل لصاحر اید رد وک ۵24>نراناب ںو سود هددکراعم
 ماشا تواب رارب دیدیالاح قاتروفدرف ند رانا ی دیا هلو ابمقعترکاراددر تور

o 

مالا رکسع راد دلکحورنکب ولام ن ںق رف ی رر رکشل ی یایدشر ۱
 راو رارف هلا راد رس 

 وهکید راقچ هز وار ندن زغا نیدنرموافجرفع ناطر قافتا نکم شا رف كاتهآرافک

 قاقشراو بولوا ضراع تشحو هقلخ ندهایراور دگر که سش نوح واک ی وقار نوک

 هنیهد هسلوا نقع وس هک مسدرک ناتو هلو هکرد مزال همدا نالوارکشارادرس ی درو لا

وامدق تاتبوبل هات نلحوا بو یا طایقحا ندکل انکار یس تا
 یدلقا

 هفابر ژور نکیاز ناز وع لقع یبرللکرارکت بوسودهرازفهارب لغم نشود س صد

 هکر دنیا دصق بور ودوجو هن وکتفکو كقلخاشا کب یی دلوقعم كار ودوج و

 ت دوعوربکب ول د كر وک تا هملیاعوجر هعضوم نب دلوا قازغاوراخ اتواورک ن ں لع لوا

 ه دوور کشل بولو عیاتسیزاوآ ینچقرادرسلننیب قلخ لاطا ق یکی و تبا لکت طفل

 هگعد ردلن وباتسادر دقو یلصا هر زاب دو طزون ںا رف بولوا ننک | ار مورک ورک ب واقلاح هر

 ی دلشساب هدفا یک لبس هور ک ق لخ كولب كلب هللا ناج وخ بوخار ینسامتساوینآیدلا

 هبضق رخ راد ںاک لع نالوا را ردأس ورک, بوفلن هلمعاب هزورهضلاببوروک یلاحوبر

 عوقو كاي دنکروآ هوا ڪکن وا نوجا اضمایتسایضف یلاعت قح نامهر دیاكرغس قامو

 حابصراپد رکنادرکرسهدراز تشحو زواغم لوا هوا حا رض هوره ورکرک شل ی دلو

همس ارس تربح یوالوربب ت نحو یرانوردزسو وا کک و یو غرو كنج نوککنود دلوا
 

 وابدرکبوشالوط قو یرزوالوفرا راد زالو هدر رپ ناتسراخو ناتسایخرکسء نالوا

 یرللوب قاغتا یدرازودو ریکراجا بویر غوا حلقات یرلوپ یدلر دیا ناباببیلم کر دقت

 ادر

 هرم



 بویه لوبی رع راپ دلک هو دروا بولوپ دو ېعمرهع مرانلوزو ال وڈ ضعبورانلک تدم آر هرهعم

 راپ دلاق بونلیاص نرم اروماح سوت هراوسو هداس ندواند رغواتآهغاتهابسجآ ناج
 کیس رفکتمع ر كرل وا یرانالف بولباصهدراق ال وا بولوا فاز نامل س۵ قو ج ىق

 نویلئتوط ی درارپو هنر گسع یوقار هل لا بود وص بوتوط ی دراروو حارخ هت اجور

 دیو یک ڭ نسېقاب بول وای دتهم هصالخ هار هسکرآ ی3 لص ام ی دار دیا ل نقی رانابوقوشس رق
 راد داوا ص الخ هل لاو ما ل ذی نامز دعب یرل منغ ی د لوار بسا ی رک |یولوا دیدیا هدراف انی کو

 ضرع رل اح تر وص هلنراکدلک هب هدازاشساب حوصنرکسع ننک ار نال وب ت اع ورلاشساب
 اما یدر دیک علخ هلاتساب بو یارو رس را ظا هنغی دلوا هتسکشما دعاات روصاتسابراپ دتا

 ها بو دیالج هنرارفو نوح كنا نیرو دص هل ذوب بولوا یس هغ کی جد ندلوا هیاشت ابرکب

 كنور طور تلنوص شور وم بواک ه٥ وسلب وقلاقو دنکو ی دلیآض رعههاشداب نزوآهحو

 یدنکي وقارراپ دلک لیسر مشح جز هدز تربحرکشل یالاقب هنوکن دن وکه کا یدلیارارق

 ندنلاوحا شام السا رکشل هه اضتقمنیع تباصازک یش ]وا نوکر کید لا یونصیرکسع
 قنرزواد ۱ ۶ بو دیا بلئرترکسع ر غا لنتلا هتنلاص بوسود هعمط لق دلوارا درب

 اطابتحا ندرکشل ثتشن تر لک دارم كالا بوراورروالاد ضعر ندن | زغ ی فا لو

 یدنک هکیدلویدارمرهیمراو هنعشدورا هبمکینوص شنوروم هکیدلیا عاسبرزو
 اتسات رکد نع بو ی دلوا یسانردروماع اع ںوغانرر و هغد دا ز قاغا ناو هلتعج

 ۳1 مسی چ درانآ بوقمح فاجرار ود ی دص ارزو (/نسودروارافکی کن الوا انس و درو ا

 3 درک بوگیوص بولوارادرمخ مالسارکشلراپ دو طز وب نارف بول وارامورات لنج

 رام ولط تراش رارف هبا لاح سا یو غارب یا یا راس ور داعو هحاس او تالاو تآرفاو
 بوغارب ب وہم هن رضاع ی)همعطا اس راق واو بانکی او | نایر ه دواک سو قرعورجهلا

 راپ دندان بو یا ییاودرفا بوئلافس هل یابخ را مال اتم رد
 هکیکبیال رب ندنرافاصس نم دوی ییا رز ورب رهام م دهلبح نف مدازاتساب حوصن هک دراضعر

 یکنیالا لوا ی در دبا قاس وسا نورکهنرلارا تفامق لذ دمت یوا د نیر اناس ل کل راكع اونا

 اضتف اكن ہک دل مهلا هلیح رب سو دروارافک کی دلیا دعو شور غ كا ین بورغ

 اعرزوا ماسخا بوری هنس اہل گرافکلوا هنر امدآحاقریرولیپ ها درافکه ش یکی یالآ هجا

 هن ایزو دروا بوردناتسوب یب رنتك | حیاقرب هرغا هصکب وشب رق هنرلودروا قرط
 یر ره هللازاوآ دما و درسوز ی طه ك دتکن دلایدصاب رزو هر هع ابد گران بوروومق

 دحرسرار رولت ن ارد كرا ةڪزا شعارا ر روبول زاصتح رک افکت وشر رغ اح ندتم رپ

 ید و تزاما هزکشل بود هضدوب هدازاتساب مک ن وردک ترقد

 ات : حودصتاشما د ركب لتق راد اما ءتوراو اوشا شنا رگبوهب هقولنباشن اب لاض

 ی دنلوا نامرفیراضحا ب ولقس هنیرزوآکلاشایر گن تم تمول ب روا وارک کیم رع کلن هداز

 هب در افکسآهطا هبرعبو کم هتنهآ سالم ترلان |اوشمط یاسا ر بواکرابحورق ۱ ۱

 دو 2 نخی لو هدایسفشن مور بوس یب هات دار ۴ ااتساب رکب رق وراد روتک :

1۳۲ 



 یقلروخاربم گو یروبز رای دروآناوبب یک کو دلکهنوپامه ناوند بوباوس مه امایدیرید ۸ ٩۹۲

 قبس هللا ءاضق ی دمشلوا یخدیسلاو هنسو ی دیارا دکما ٍيدقو برحو نسهدرم بوک

 هیاتساب نسح لعب هیاشاب ىلع ینلاباروش مط هغر ی دلوا فلت هلم بسر هلو نوا
 ةازغ ی دلوا یسیلاو نیدواینان اش اب یسوم بونلوا لزم ندی دوپ هدازاشسا حوصتور دشارو

 نشد قوجهافامز ثاداویدرارولبب م دقلا نوی «ینا نوج بو ی طظ>ندنم قم كنا م السا
 جوصنراپ دلوا انحرف ندنمو رق ك موقر مواثساپ ندلجا لوا یدل رد نشلوپرفط هنر هنج
 مورضرا هدعب بولوار طم هنس هلم ام ضا( ٤او وغ ع بواک هي هزاتسآ هنسهآ ید هدازانس 1

 هدول ارتتا نلشکر د انس هسا راح ر وم همر دشار دیوکهاتسحر وکدودح هلن

 یوفارز رتسا لارق ی لنیز ن دنزغ یس هرفکلدرا هک شیلا ههدازاساب حوصن بو ییرارق

 هتخاسرو دزر لبااجر یبذلوا بصن نلتب بونلوا عفر جوار یں ایا اا سا هرتکام هلاروز روز

 دین [یلدارغار یضرع کد اسب نیسح خەخ و مو یربضح لوا یںیش عااد رضح

  كىاشسابروزم معزرایدر فوک هلوم اتسا هلکنایباروهشم هلته افسو تفخ هکریعز مان

 _ یضرع انا اب بو دیار طنراقفل و ناجرت کد لاصیا هاش دابیرضح لواو نضرع

 بو روا فال دج ینئآ ی دمو ادامعا هنز وس كناجر" لاک یدرد هتخس رضع و نکللزوک

 مزا مزوب وهم یراک دید چوقار بوراو هبا ن ا سحارما نوچ ا یمصن نلت نس مهاثسدایرکا
 هاتدان لقدلوا سکعر هیضق ی دیشل وا ببس هنامرفرو دص به د نو ساوا طر غ مشاب

 لاوحآ یدردتیا اتق بور و هب لع هرق بو دل بابک اتعشتآ و دیاراضحا یں نا
 تمدخر یک نح لهدا رهام اب حأصروب رماخا ر چ هحود اب هنسوپ تلانا هبجوت واشاب اص

 ندب | )امت ریا ءاضع نما رءاشنا کل ارو ىلاي هنسوب ندنفلا دهکرابح وف شففلوب هد عدس

راشنسملنروما اکارادرتفد دو لقدراو هبهنسوب بولواب اهن بو لوق ىغا روش وو
 بولوا

 رکم كنراک دا لاح رع هیاتسابهداباتزوصبواکهارساناعرفارطا نو ےس ها هرم

 را شمات هزر لکو ا ینلغوا مانیدنفا وطصم نه اضق و رمز گكنهنسک مانعی خش ةىو

 لتق نسو ولتلود هیامانوید ك داکه لتيعج ك رلوا یشاباروز نس 6 ارادزتف ددو ید
 هدلبدوځ "دعافش یک افرویرم ج دام ابوږا اوغاهلا تالکرل او قموب د هوب ینا هل ]

 پویا نامیهاموک ااعر ناعب ی دیش هک هنس هطفاح كس والعب بو ییا لق اقنح و اح

 بوراوهنرفس هتنلاصاش اب ناص لعب یدشفلوا لغت نی دنلوا لز ءرادزتفدو تالو ناق
 بولور فط هه ورکر ند رایمارح هدراغاط ل وا لک لکه قولان بوت ود هرکرسز دما

 ساکرک راب شا صحف نلاخا هبلحیدیاد ر مار هنمانو دوو مابا یدل یا دغا یب راسو

 ر شهر دذ وس راناراک چو یت ہر ودآ مارا هبو دنک نی تر وعر مانهعدار نرخ انس

 نوک هیرس تاب لاص لعب راپ ںایا لتق بروا ہلاکنح همانا نوکه لا و ل

 مچ یس ها یی نوامه یار فالخاصوصعو یلاطتمبوییا ارس اضمر

  ندفلتشاب یاتسو هنر بونلوا]زع نل وتی دی قرق كبب نقدلوا ءا دا مولع کر شا

 بو ریک هلورالو عم هدرطفلا دعا[ اصیدار و تل همسوبهبااب دج هجو د غ

 هلو انسا



 ٩۲9  بورانوقاعفس شب هن ما هبکیسهلکهکب دمضلاتزآب وئاوا بان حک لق راو هو بنا

 بور وهگدت :يوکیدنلوا بلطشو رغم قرقندودنک بونلوار داصمیلاوما لج

 یغاجس نیبٹراصح هرق رق هبودنکن وجا قم ردسالعب یدو و کس ییدهشروصق

  ندمالع ضعب نئوملیح ییا تاق وول وا لثابح نوک ج اتر ق دراو بو رو

 هبا قلابا ِهنسو ندقلشاب یًاتسو اتا دج ھجود یلاعت هللا دمع لعل ۱ راز دیدنلوا

 میسهنس ما و یر ووا پولوارومآمهب هطفاح هلیمانرکسعرس هد هن رذا بوق مج

 اسا ی قباسرزو یزوا طاح شاتفرواتساب دمت قباسریزو تاع فا و نور ا

 ترابز بوراو یسابحا بوت لیارس هج رص نوک کا نواك مرم هام

 باکر ب واک ید وه دق ا رغآ 1 هلمسا ره هکرابجومق ندرگبرابدم دم نوک نوایدرار ںیا

 علو الا میر هرضیدتکهنبارس هدروب رم مون بولا نارفغووفعریطم هلغملوا طبض هز امه
 e و توو امه یارسبول وا ترانع :رهطمهربک

 هلبایالآ نوکی نوا یدنلوا لابعل رکسع رسهنس هطفاح گر اتبسلوا بول ابو یلانایزوا

 تانع ینوکی توا كمرع E E یدلر ویراصا ترازو لک نکس بوقبج

 یدلرو هبا رکردأبم یلغوایارکتمالسیرب بولوا لوزعم هلمساضن قم ینعانتس ناخ یارک

 سولح جا مالببولوا لخاد هعرف یدلردزوکه ب رق هلا هغر ںی سترا بووا لانزواداتعم

 داد لدع لئام ودامنم تعد ر رثس ماکحایم ]وا هدرورپ لونا یا ا .معوقرم یدنا

 اطا یارک افصیردار ,تلحوکو هعلغاو یناطاسیارگمالسایشادن رق ی دیا هنسکو

 ید دناطلس تاجو کای ںیاراو یر دار كل جو کر مان یار قوا تیصننلاروت

 تعانتس ندیارو دص ندودنکی ارکننانع قیأس ناز سپ باس نایت علت

 اد ایصعو تمت پولک هتلودرد رھا نالو | یصحو یدمشلوا رفوف اخ هبسح

 هل نوا مھر وضح بواکهب یهاتداب هبتع یدلوانیعاوا تفتلم هكتارا نتمذ
 هک هلکعا ناس یکودیارع اه لصا تمسهراتحاضف ندیار وهطبعاوا هعفارم

 ید وا وفعل باق یس یطع جاق ن دیار و طظ بودی آن رکف قلوا ضالخ ندی

 هل وبناتسا ندارد هلا هنیفس بوم هلو اجام یر غر ونلوا دما تاجو بودیکن دنر طا
 صبخات هی یهاتسداب ر وضح نکو داک ب: دیا نییعت قانوقاتساب ینطبصم ماقمغات یں لک

 كیهاشدابروضح یدنلواراضحا خ درع قلق دراو هنولامه سام یو نلوا بلط نکرنا

 ۰ تیانعناہح هادا ترضح راب نی نواح هما دانسا هش را و ربیهرداصعارحو هعزانم

 1۳ تلودو و جا ك را تلک اکسژیار ؟تباذع هق نو دبا باتعهمحوت هبار ےک

 یبراثس هفکندمسو رج كلا بودا تعن نار مک هلن امصع انس هد اقم گادرو تااناو

 لتقهر قحان ینیلسم هو یداقو یب یکی وب وك دلارو هرصاحم تس هعلق یلکو
 یانح دسدا گل دقروق ندمحاق مت رد ًابساو نامغطیافاکم كت ایا دلی

 .لنمادعا كرادغ ران تمعن ق یک كنس ك دا فو نوین ندنماقتنو رق كاةح

 ن دوامه رومضح بو دیا تراتسا هرگصت دع رنو دب دېر قاوو دردر اوما مهتهتلودونید



 لسغلنبنابر كيارسو رایدغوب بولا دنکرایحاتسوبوراپدراقجهرشط بور داف 1۳۹
 مطمن ند هصاخ هک ایشن كبار ت رانع رل رکسع یفاق وارز و هلح نونلوا تفکتو

 كنب راناخ رقازربمرقتاف لتق رلیدر وتک هګراو هی هلکسا بوو د هنکوا ی ور دلا هل
 هساص)ا لحال بولر رو یغاعسر اصحهرق هرم اهرکنلا فلاس نالوا بمس هنلالتخا

 یافونازوبملالجواز رم رترو طی دیاراو لغوا حوا گر عن توی دبا شول واارا دم نوک افرب
 هرزوا كمك ه راصح هرقر غ اف ی دہشمر وکه لومناتسا هل ینلغوار بولا هان ا نوش

 هدنراتیلبح كنس هغئاطراتات یدیشفوقلنس هګ اب ناطاس هشناع بوک هرادکسا

 ریز وقت ىد ا ور تدب نالوا و ڪج ف
 كج وک نالوا هرم اق بو دیانظ  ولوا عج هق عاضوا هلوق لوا خد« د هنطاسلاراد
 نر اکدروتکهن وامه روضج بوتو طر كی :!لتق پوروا یمدار لونا سانا اب كالس ؛ !غوآ

 یراتربضح هاتسداب راپدر نوک هنغانوق كرم اف یساباد یس هج تولرروا ین وناصاصق

 رادکراکدرم ییلوا راکتسایراتم دخ هج ورا رمان تعا غ ھے ر کار ھت ا یودباهطحالم

 راسناتو ثعا هی هننف تو دح یس هی دق توا دع نالوا عانرانیب لبراناخ ی رق نکل بولوا
 ندنلتفكنملغ وا الحوروملوایدومهفاقسو هفالخ تودحاماد ننن یس هفناط

 یدوجو ید كن ادکردو شوقعم ر دقو كس لنعردنوط نیک لنملق ں ول هلوار انمو نور

 هپ یاب ی اتسوب نوڪر بو هد هنل وا هل اغ مدو هننو مدرن فنی راتات هلعجلوا لازا

 هرخآ ماع بوغوبی رهن اف ہک ی دب اییوک یک و كرغص هام بوک هر دیس اواپدروی همت

 ناخرات تو نوزخولولم ولم يد هفت و یاغون اة ںلوا میاشس هل هملد رات الدف = رع اغ یدردروک

 یرلترضح ناخرات ان هلن تراثسا ند هلع تلو داماراد رل وارورسمو نونم هلئایسساوع

 تاعارم قافناو ترتساعم نسح«لنراندد مولا دعب بو رت سوک ل دیور هنغاع وا یاغوت

 كن او لوک ندرامکتساو فذع چد یس هرمز یاغونو راد دا قأتمم دفع لار قکلوا

 قازا "دعلق راك ءالبنسا راد دن (لومق کل ر نامرفو دامقناهرزوا قوا عاملی

 ك یراتات ىا نیمار ساو علق قارام دق ئاراس
 یقارطآ قازاهاکمروتکهنتبس نام رکی آبو دیا مج نوچ اار جا یت داسفو دنکه لبس هنا
 هرصاح ینس هعلق قا زا بوقلاق یسامهتما قازق هل دادما یلارق وقسم نیعلاق یلاغ
 یرلوارب ما یسیضعب ودیهش یر تکا بودیا كنج مالسا لعا نانلو تن چا رای دتا
 شرع اتماب مار هبامدقمبوقبج یاب مات نادوصقمندنفرطهاس ميل | ندمآ
 اشا دواد نلومناتسا ب هر دکسایوک ي نوا وا ز یدیآشما

 تودپا افعتسا ندنم رحهاتس ةر ندکږپ والا بواک یدنلوانآ نامرف لوز هنیاررس

 یدنلوا در هرزوا كلر وباوح هدن |نوغل وار رقمدادغب رفس هلغمالوا لأم انس هم ان

 اتاپ دواد یروزم ییلپایرتکلبب رفس بولپر وک ندیم امیءهجلواراملواو
 نیراخآروسو دفانمو نب ل هرب هکرابدوقملا هل | تیفیکو شم هاذکت سو بج طار س

 بول وار دام هجو رخو هلوخ ددرفرب هرشط ندو اوو رع ا ند هرش طولی داق نور لصم

 اسی مک
7 eR می 



 یتنادنکاتشابرادساس یا تلح هدانمالوا یرنل اوا نییعت رایجژوکو عاشر

 رثنارم هرمعت اخکی قاۋان ورسع تاون هجو ءلغلوا نره 8

 هحوت هیلحاتس ان یرلوا | هب اتارا نعاس هنر كناغاناجع یز نالوا

 للواتساب دخت یشمر دیوکه لدن نا غلکت ڈس دول بوتسوقاکا ةہفخ یمدآ ییا یار کم لکل تیا

 تدنفلراکه بخو كابا ىلا لاسراهعاتس لادن دبقو وتو

 م اغرا ما یدم ردلوا یب و دنکهحرکا هلعمالوا قيال هلتق اب یولکهضغه اغ اتسدات

 بودی بلص نسو سرق كبارس نالوا یغ انوق كن ہلا یتیم دآ یب | لوا نوعآ

 هوجو وا نوکحوا بوقاط هن راتوزب یب وتکم یرلکدرو"وکلوانوسکپ یراق لوقو ینرنور

 یاس اپ هزاباقب اس یضضزابالتق یدلواغادرب غادەب یچایارایدلوا كالو بولبصم

 جا ریدمشلرد وک هني الو اهفمطو 0 رب سرما یه رص ہق ندبآ اوغاوداسفا

 ندنغ امدیذل كلود و تمعن یی دلوا لصاو هللا تن راقم هتلود بابرا باو رتوا مایا

 رار OS بولکهلونأتسارار 4لا راهتتساوروپط ی وزر اپوبغک

 ههاتسداببواک هنوب امهر وضح هاکس و هاک ی ربا هدر نعقرانعار زق

 00 هز E AT اسیرهگبنودیاضرع ابر هیعاس

 “هغی زم ان فکساو۸ هک ودب ریخت نیراهوسکگراتوب یراب ندر وص یبدلوا نک#مماع

 نر هی نو سویی 0 رج _ کور

 0 مطعا بزون زوح اتم ا را ۳ ناو یدنلک ناتو یی ۱

 بوک یرهش ناو قیزاندنآ بوجوکن درا دکسا هلا تلخ وق هلج هدرا لب واتساپ

 هک رم شوخرستندنعدا ون اس :هزابارحم 8دارغوا هب یلوپیدلوآ هنا ور هنافوت

 یریلب د یودلیا لتف نامو هز راوی وادعو طى دا ىساولرەمىلوب تقولوأ

 2 رر زواق دلوا لخاد هغان وا هعجش لو یولک همطعا رزو لتوایدیار oi ل اظردعیال

aپولاىراوەب رے ہساما بول ندارلبدرو هبأتس ا ی دمع ر اا  

 نابعاراب در وم هلماعم هات افنلا و ناسحا هنقاخرهتس كوا وابدتا نآ
 م رف قوت "وا

 دپا « رک اد من راهه اضم هبوص هدرژو رعودضح نوکر روس
 قاو هد دعب لګ رب بو

 لنراکدا اه العا نکو دی جات هج رخ هدایز نکل نک م ك مروتک و ص ندراس تح نالوا

 نھن شورغ كبش نوا ندنراهس رخ ی دل هسنتعاس لوایراث رضح اسا : مار

 لواهنی قافتایداپا نیبعت )دعم هت تن ابم نوعا یساروتک كلي وصلوا بونلوازا فا

 یولوم هد ,|یمهتلود بح اصر لفبطا ناک اکموب نکروغلواهزتن هد هرطخ رب ا

 لذب یضولوایدلپار ها تعاسلوا لقدنلوا هرک ام یکو دب اراو تەل اقهسنلواا 0

 تق رط لق رلوا مام هناخیولوم زارا عورشم ها هبولومهآ ةناخاس زر بولا هللام

E wwهمزال اواو طاسوشرف بو ديان تیز هلن شرور د هورکو " 

 هوجور اسو هفیلنو هنا شم یوی هی اسنامهراپ دیا بينز یکی رکی طامسو بسم



qPF ڭا لارا شمر زول لحنا ییا لوا هد همسان ای دنلوا نیمعت ف اقوا هرم تیافکه نفر اضم 

 هر مع بولچوکه لنو امه یو دروا ندنا یدلوا عقاو یرالیچج یکذ ماودوانسقب بیم
 نواهنم هوت نانلوا ن ام رف یس هر وتک ب ولکزبخ ن د هیس اما £۸ رابقء عن رلک ټا

 كد شب لک هنیافی رس میس یکیدع | تیافکب ونلوا قافناو جرح شورغ كب شپ
 ۵" عرش مهردز وقط شورغ ره هکتسورغ كس یر کرم ا نور دزک جد شورف

 لامهفقو ابو روک یړ ناخ بارخر و اقدراو هب لاک ندن ایدلب حرخر دلا
 ئا رجارخ عاقب هج بواب راذاکد هو ران امن ليغ وا جاقح هران کدو هراناخراپ دلو! بؤ ړو

 یادعبو هيرا تودیا لاغتشسا هنکرادت نام هامهرفسبوراو هنافوت ندنا یددرا

 رل توبق نیم بود هد و3 ش یکتا دیعیدایا عج م زا ولور اخ ذرت ابودا سرو

 عام واو كوالپ نالوا هدرکیران د بودل راح تالنفارطالکننو یلکرایدلراشاکوتس رفلنا

 ءا رزو یدل رد وکیماوا لش اب قلوا لخادهب ودر وا بولک دنماومس هن رااغإ

 مرح هام یاب لک هللااب ںی ولومراد رتفدبوقل اف یت دولنا لقدراوهساویس
 طءارزوراد دتکهباتنمعهد فص هرغ بوحوکهرطصت دکدلر ورا هفولع بوک ا ۳

 مل صوم هزاخهمحو یاش زارو یدر و کس یراب وط نل کو د لنا بوراو هک هربپ هر افا

 مریخ د هرک سد بوروکی لاوحا دحر س نالوا اتر امناح ضراقو امور راو ید دنا لق

 1 هسا سما بو روت زاحا هرکسءیلاعنأمر بج ومر هدرخ الا مد دد ,زهرکنصت لک درب و

 یدردنوکه هیوهب اا یر بولوا رولوا لخاد هرس مو زویدا عوسر هنغالشف

 ؟انطساوارخ ال میرن هر هد هیساما هننرلطدا خك وای

 و دارتمتس رنک ِ ی 2 قاي e E همن 9 ] ۱
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 ا ا س رو ود وزوا نواعویدنلوان امر چو مقح هو قا ددح یرکک در رنو

 یدلوا نیعههنس هطفاخ لوس اتسانولوا یشاب نایکسرارکناغان دلا ربصمو یدنلو

 هندنرازو یدیشلرد هنس هطفاح یزو اتاپ ناعنک لنروهظ ینابغط نانآمدقم
 e یتسنکیا هد ازاما حودصاو اشا ناعنک هوکمصن ن دق دراو اسا د ل هزعم
 بودپاز ین یکلشکرس ضعب كن ی اننا و لیتو امهناود
 یوقلاق کرتا نوعد تور وا اسا ن العم انهو ی دمشل وا ن امرف لتقودخآ

 یدنک هی الو بون ود هلکمشا لاقو لیقصعب ندهاوفا لق دلاق بزنم, بولک
 هر رتسلس خداتساب ںچ راہ در و ھماتررقم بو ر دنوکی ب وتکم تلاښتساو رک ر اوا هکر اب در وک
 ` هغابا تالو قلخ ندنلط كناشساپ فس و سا یس اشساب سوق یدالشق بوراو
 یسضاق هتسوقفل هلبرویزمیاشساب نجوا لسا و هزوی مه مم یو دنابقران کد ت وقلق
 . یسیپکنزوق هشیتفت ینلصا كن ههقو بونل وا راضحاهنلودردیدنفآ ینطبصم هداز ج

 یدلردنوک
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 هنسبج. زوق بوذلوب لفرط هژغلوا عم شاناتسا فسوب یکسااغا را دعاس ی دار لوک

 رضحو ضرع راپ دتلکوب هب یغاق ناچ: یر ج بولوارپ هلا لالو لق دراو هلکعت|هبیثت
 ناخدارم ناطلس تعرعیدنلوا لدق یضاق نا بوایرو یاب هقکهفصم سا نکن اک

 نویامه رفس هنتیندا د غب هنوزفازور تا ود ءالکو بجر ل ئاوا دابآ تش دادغبرفسپ

 یعزکس کللاوس یدلوارداص نورقم داعس نامرف نوح قاوارضاح بور و کیف امهم
 یدلکید هنکوا هت اج هبج بوق نویامه غوتیدیایدرود كط ابتسک امر الی
 ی رنلواراضصحاتامهم پولکید ییدهنکوایسوبق راغاوراثم ابنالوار ومامهرفسرت اس

 یدتک هنلپ مو ربو وارومأم هکمروصررکسعاشساب لیسیح هد ازم اب حوصت ن وکلواو

 توراپ راطنقیرک:بوقبح شتآن داوه نکرواکود توراب هد هام دغاک هدر ورم موو

 تحارچ هنسهدایز ندوا بولوا كاله م دارن یتلا ندنما د خو یدروتوکیتقس بواب
 ب واو اروم ام هنس هطفاح هبط سارا داس اپ یسوم یدکی ر لکی ن ودب یدل پا تراصا

 همحوت هب هدازاتس ان : حوصن هرتسلس ب ولرو هیاساپ دج نالوا انس هطف ام ېز وا یر
 هنس ار رادکسا بوک ناکا نو امه اتوا نوک ییشب نو اكلاوئس یرنلوا

 یوک حا ی مرکب بوک نادکسا ن ویا مھ یودر وا ىنوك تلا نوا كن عقل یذیدلروق
 را ذکنادکسا بناجیزاغ ه اتسداب هل اراپال آ يضع ی دیا جت ف رش هک دیس ملا ماو

 رفغم هنیواتسأب بور دیک ناوتسیک ورک هرکی اهر درا پس پسار راو دنکنوکلوارایدر وس

 لاسرا هنیراهیرتس بکنم نن اسلیط ب ونراصهماع لاج یزمرقر اا ۰ بویکی نینهآ

 هنیراندنهارفغم بو دبا دصق همش همارک "هپ اک اسرف نزوا برع مسر لديه وب بو دیا
 هکیدی راشم | باکررد اب هلت امر بونق اط یف ارقبحاص هغات | و ناورسخ حوغرتم

 ماقم عاقبورت وا نوکزوّمط یر هلئو امه غات وا هدرا دکساواپ دید هلنا نوع كیلعواتروک

 رقس بواواروم ام هرقس هلندیامه باکر یدنفا یک مالالا عسواساب :ینطصمنادومق

 هثبابیرالوقیرطقمقزیخدهرفسوپ نیغتلوا هاشم یراتفافر نی كمالسالا ع لناور

 لبا موربونلوا هبجوت هیاتسا لع لغوااشاب نالسرا قلاب لبا مور ی دتیارو دص نام رو

 هرفس هل رکسم یل وطان اان اب یلعیرادراو نالوا یسیکب رلکدیلوطان اوهلبرکسع
 تولیروس لامغ) چا ااا , یسآ ده هرماع "دراسرت وراب دلوا ايهم

 هکر وکمج وایمرگب كنها یذ هامیدلو اروم امهلا تعرع هزکدهره گیم نداد روت

 هللا تو رعءبوقلاقند زا دکسا هانملاعاثسدانیدب ایک ی رک كد تسدنو تی | ۳

 هلزوط لاعب هید لای دہشمل ز ابق اتوقیمب ن واز وب هدادغب ندرادکساراپیل وا هناوو "

 دارم ناطلس دهلزن لوا نی سر دمو یلاوم لوزعم ی دلراو ناب مکنزا نرم ییشب ندملو

 هژورن اتسا بولوا ف رشم ها یرایرشس سوبنماد نللوصومو بو دبا ميلشل يزانرضح

 یتیدل وآروماماتساب ینطص من ادويقەدىف اطاسزورون لاس وبات ود لاوحاراد دنا تدوع

 یل زف جوا كرفاک ن کیا نزوا ماا هما |نتامماعتودو دمقن هللای روما هرماع هناسرت

 هنیرابکر ا هرشط ندز اغوب ب وقیج هزکدقآ ن وعلم مانیل رزق اس نالوا یا دوق

۳۳ 



 یروصق امم كرل ركه ناسر "لنو ک جو ایل وا ل صاو یومخ یی داو 1 تمالسوار لس اه ۳ ٩

 ۰ ندنابوقبح هد اط شب نز وادانعم ین وکی نشب نوا كز نعقل یدایو دلو والس

 یرآ هطا ٠ 2 ار ولاغحار اسویزوا ش ۳ بوق ندزاف و ۵۵ : یدلپآ تعزرع هب یو هممکک

 )ی لحاوس هرژوآ ی ا دارم یدمرولپناشن و مان ندرابکرف کب 0 و ِډ

 فلاو نوعدراون 8 هنس مدا وراد دلکهب هلاسوت هلدا ی امز وتوو ه ٩ لب را لکو تنگ

 ها رشبلل ه)غلوارایتخا یشاب قالوص یباروکیمکب ا كمرع دا دفیرفس رد نداص دو

 بوقلاق ندنلرتم دیمکنزا غ ت كنساغا یرچکیهدراپ فصن ب ونلوان لا
 ناک یوم ی دنقادجادبعم لزم یدکی رح یند الو هداز شرب ندلوبناتساو ی دک

 النم بقلم هلکید یدعمورگ شاو دأخسار , یتطصمماقم مت 07 8 کا لنور مر اں ۱

 هنر کسعدضاخ ل امور نوح هسردمی < بیا ندنراهزالمماللس الا ميس هک هنس مان ںی ساخ

 ۱ نکدلر وهرخآهسر دم نالوای اطمن ولو اب راح بوم ر یف درمرب ید ر دیا تمز دام

 نام لپ لطم مرولوا ناخ | نوساکيص> دا هرکی ام بول باک هلا

 هدازدوعسلا ما یرکسه ضاق لد مور هلا عاضوا هند بو لیادابرفهدر نط ثاروهرحا

 هکیدنفارجا دیعمیدلپا نیع ض اعا بو ییارازا یئ ار وہ رم لکا ناضخا رد یدنفآ

 لمح نکلردارپ کلتمسح الت مر وز م هلغلو مدآبلصتمو قح یدیایرکشعهضات یلوط ار

 هة سها هکر ساز م ایخ بوی ایوس ورق فرح لکی یدابهبتیبخ هر قمح بوم نا

 لای بوح ی واکه بضغ یدنفا دمعم لاکر تا قلخاتس وکو د نسر ر و ہہاع بصانم

 هدانز ندر دعتیم زالمبو دبشنا توت حس یدلبآ ر عت هلکنکدتبودیایغ اشسا

 تطاغاعوت هرنعمط نکل یدیآهسک ۰ مفتسمیدنفا ربع م موڈ رم یدلوا رغم

 . ىع اغ ندا واشار !نوسزن بولوا ررقم تظ اشد

 ادعام ندنکی ںارادر شراتعافتم واجر كما زتح الا یوذ ناکراو ماظ ع یارزء بود رتو

 زما تیاعر هنیراماقمو زاتس كنلودرابکب وزنسوکم طاعت لبا تاک هنوکفافخسا
 بزةماصوصخ ی دہ ارا زت سا یل رع بولوا لقتسمءاناکا یدیارغز یکرطاخ نا دنحو

 بجا زو رک مد درم ی دقعو لح بحاص كتلود ویر رضحاتسا را دعاس ییاتسداب

 و رس نوکلو با ضقراب یا تصرف وتنم بولوارمکت د ںہزم ی دف مهارا
 شا مهسا نو دعت كر هر 7 ٹن داد ر ؟مرراو هوډ امهر وضح اشا نیس

 هلو ۀنب رکسعوض اف یل وط اا اص وصخ هر رکسعیضاقراو رز ر وی هیاتساب لیسح
 هلتاروح و فنع بو دیا تیلسد هل | بصانم بس انم هش رال او تچ رم هتاضق یا رقف

 ٠ غیاب اتنا اک هسلا لع«دران ودشیاوذخ ناقل تد اکو ند هلع ماعم

 یرلث رضحاشماب بور و باوج هلی تنوشخ یدنفا دجا ریعم هن نک دتبانامرف
 كح هل 5 رولت نق اقخسا نص و ل زە نامز كنور هو زز ال ا ەچ ند هفت اط وبر

 مالکربسآ2 CC ارو درونلوا صشات هلدا یتیرط نوب ایهروضح ەڭ دلوا لولحم فصعم

  یکسعاضاتو م هدا : بوراو هنو امهر وضح اث اب نیسح ردیاب دکن یاسا هليا
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 یدیارروط بو دنوممتراف "هنسکمرولس شوش نبی همجوت و لرعزویمر تدلاص ین ۳۳۹6
 هنوشخ و دنیار.د لع) سل هد | "] كنب دنا یتفمبوآ ونرانفکتص ره یعداشماد را ںعاس

 مالسالا 3 راب داپ| باسقا ى اتو ردضج هاشدان هل ادا را شاشا 6 قلعتم

 ا یتفم بانج ناق دنلوا ل اوس لاو ح|ضعد و یس هبضق  ذعت بونلوا توعد

 كع : دیااعد ههاسداربانحوادا شو وصقم هلا هنکس4 ۰ هبوحا جاق و هلایکت >و هنکن ییآ رب

 عانوار کم یدلوارداص ونامهنامرف نوجا یسلوا مۇن هدارغاب ولف انس لزا

 بویلوا نیکست یرابضغ شار دیا هاکنی یرغوط هشرارداگرارخسعیضاق ندنوپامه
 ییرداپ ك هیر حوشراو نسرروط هن یلد بو دیا باطخ هیجوت هیاتساب لیسحافسوشرق
 هر گأتسو نو راو به د هنززوآ شاباتساب ییسجرایدروم ول د نوسنکبوأقس قم هنشسام

 هنر زوا یراتسابیکرجراپ دسکی ی رابانط بوق یبرداج كنیدنفا دیعم نایب ی دشیارمآ ۱

 هچ هماز ور واشار را دعاس لعبیدلوا لصاح یتشنرا دقم ر هب یرابره س بضغ ب ونام
 هی یدنفآ ی سبعیسیضات لوبناتسا یلرکسعیضات یلوطانا هلا و وسی دنفا مهار ا

 لبعم لند رود كمر ەامىدلڕ و هب یدنفا مساهدروکل وزعم ندهنرد|یرب نا بولرو

 ها نلاعا هاشم داد ةارضق ناههایدنکهدا هد رغ رم الا بسحتوقلاف ندنلارداہیںنفا دجا

 فاش اصوصخ یدیش# !لیصحم فوقوهنلاوحا كف طرف نواس یننات ی داقمو سا رم

 سیقش و رس 7 ندلفاات لها هلا ناتا بو روس دمقت هال هرمز نالوارس انتاقبط

 جافرب هدازن EEK ک٢ هفاقشو لهج بولو حاوروفهو لعل: :رانلود نامزیدرا ردنا

 بوږپاناغماننر وضح هاش دا هلک ا یوکس ندقلز ارس تصنم بو دب | هعقر وف عفررایضات

 4 هرا: ربا رو(مظلهح بویموقوا ی های تباعرو هو نملطمهنا راقح لحوهناب .وقوا هجوب ۱

 هلکیدیلحالنم کی رال اط ىدا غف هل :ردا ند یمکت زا زاد نتا هممت ن ا

 نون کد لار هوامهروض راب دنفا حق رب یخ د هداز مه داو ی دنفا ربما شافمفورعم

 ندنساضق هس ور را ارزش نآمرفودرانوسلوا ناخها لمر وضح رازوساکا یرابلاط هر نردآ

 ندر(شیکیو ىلج المرک لا فلاس لوزعم ند رص مو یدنفا دع هداز قاوقهمق لورعم

 توعد یس هل هداز شوامو هداز م دارو رم لوزعمندهسور و یددفآ م>راادبعلوزعم
 م یا هردو یرلت رضح هاش داب لراق داوا لخادهز واهر یهضحتوئلوا

 ودر لس هل او ّةعم هك ۵ رشعتال اوهمور کدر عر ریمرهوج نايا سم یلوارایدر ۳

 للباتعج رم هب کر اپ ناف ار ات نشد ولو اتنا هلکع قلا ندپا قن ۳ مک |یخدیوب

 فرعرد رهتعم فرع لنایا برو باوح هل هوس یک غم رض خس هداز هدا بود
 کب ka کز وا یا سما ند ذو زلوادارم قلاب سلب ےل سات

 یساضق درد !هلکم رو لوقعم باو یزاب لا سرر هل والا وسو یدرو باوجود زاوا تاج

 ؟انخزارب ندززوپ دنس, هلکنا لغ وا هاشسدابل ودم داو كن هداز ھ دا یدنلوا ناسحا اک

 یسیضاف ر صم نوکی ب دلراو قرنا ںولمچ وکی وکی خت اا كمر رايدر ویب هلماعم هللا حازم ۱
 یدنفا ناعم یسیضاق مانس هک ضرع تیالو یلاویتافو كن دنفادج |یلح



 فا

 یتموکح ماش هب یدنفارن ا هدازیدنفا یزعلورع+ندبلح یونگوا لقت رفت
  بولبک یدنردولقزاق ندنا كشره ندا هنلزنمولرانج بولضلات نددسکتزایدارو

 بولبنوف هنلرنم قجرازاب ن دنا هنلونم قس آن دنار شک نانا سنا نیا شاط کبد

 مو>رم هد دمع لوایدنلوالوژت هلم مات كرواز وب بونلوا مطق یدنرد ینمرا یسنرا

 وز ولفدلر اوهنکوا نیا نوک در ود نوا كمر گردراو یسارالد مهاجربخاراتساب ماو

 زار دلیا لوزا دنخ اتوا اتارا دعاس ب واک هل اب اسا هل اراغلپا ندهسوق )عار ,ماریب طعا

 و ی سم نون بیک ها سو و هی ا 5و

 یو 7۹ i E کا دنکیا بارم ی 9 اد

 ۱ كن لا هک دلراو هرس یکساویدلح وکی ستا بلکی خد ی دنفیسع نیک

 , نکرد هدوسنآ لات آی را شهر س دق یل ابهداهلباپفراع ل صأو ج یرایردام دح

 ردشل وا دل وتم ند هفیفع لوایزاغن اخروابودیا جوز" یرتخ دعا |یزاغ نام

 ,ul لماخندنآ هنس هب وگو یچ ادر ندنآبونلوا ت بر ایزیدق رهیزاغ ل اطر ںی س نیا

 یناخا شاپور سخ نالاهکت احیب یودتا ًنناتساپ ر ورس لعضو م ماناسناک لرق

 یدبا نوک چرب یرکد ثامرحم یدنلوا لوزت هن امني ون هبصق نالوا فو رعم هکید

 یدیشع ار یمعت لوا یتاغ اثساپ ورسخ هکاغان اع ارا هتفچ یاد امام

 ضرع الب ر رابرپتر وضح ب وکح راشکشاب بودیآ تف امض همطارو وه امدا

 نیش مکح لقدلراو هن داول وب ندنآیدلوار وطنم هللا تاغتلا ارطن بو دیا دوح و

 هلکلکر ایک اس ندنبب ا جاد“ یی هب را تكنیدنفا ریمآ
 یدہشم رٹ امم هنر ابضصدا

 یلوط ا او یدنلوا لتق ةسایس هلغلوا درقمیسیدعنو زواج ب ولکه در وب زم ۳

 قحام هنو امه یودروا بولک لا زل وا هل BLED د لع یرادراویساکدر کم

 ل و را هر وشق ها نال اوآ هحاوخ ندلا ربصا ن روده ندا هنس هدف ولف سا نہا یدلوا

 مانهمکت ش اب 0 ة او هدننونحنویرم همصق یر اراد دا تحارتسا نوکیب دابوتلوا

 هره هاکیش لٹ رشعیانا یدلوا فرشم هوم مو ںق فرش هو سه
e 

 هکاقحرد هعطق ندتشپ هعطو راد درود رگ یهعطسش ل نانا وامه ہو
 ەكىرشەو

 هدا دند ی ںتک نخ ن دیار اخ دما قوری ناو |لخاد کو ا اس و

 هست ربضح یدنفا یحم مالسالا س اسا نارشس ندرثوکوپ یدگا یدلپآ عن

 2 راردزاب ةمَتلا توراو ی 2 و نام تو ا اک

 > یطوط لوا هلوا غر مرب هسوپ نشت بنز ا تایحرتسک افص یش ر ةیاجیهز تای ۱

 هاگنهژوپ هما هاتسداد ا مو دق ش وا وا تشهم كر ناو مدد ید هعطق كش ا وک

اب ااتسوع لداع هم لوا سوا لنمطنو درثوک يوصاتمه یت
 نانخا شم حور متت هک 

 ا هبدا فا مواد دل اتاکهلوا تیم ر و هرس هد ارم اطلس ترضح یه

 هری رویم لغ ای هلق بص هناه> هاتسلوا هک دنیا اعد نیمآ تام اکو کر ش
 د دو

 ندساط

aa a 3تل  



4 

 رولو ناور لالز بآیکب ازم هجن لنراک  دسرپره نیشنرب ںز وال ڈس شا ار ن دما ط
 یالغوا چا ییاندصاخم رح ل5 دنلوا لوزت هروب مانیریامدمقا ندنآ ی دی هرسم فصل

 نودلدارمیرابلو لاح یاب یرارضح هاش اب راکت دہغ ب وز كلا یروافرآدقمرب

 لتق ةا ف ھو شفاهی هڪ ر یدنلق انک ارام دآ هفأرطا

 روتس ساو نوغلیا هد هقحالس نامز هکن دلراو هنس هبیصق نوغلیا ندعضوملواراب دنلوا

 لوا قوعاسن نل ثامغ ناط)سیسانابم دلاءالع ناطانسیدرا ار د مرکب باهنرا همحات

 یراءاجتردق لوا ور ن دنا مزل وا بور دب اب را بیل اعو هفیطل هبق هنرارزوا كرل هجولبق
 لبا ی NOS ی مازآهاکتس 9

 هقدلراو هنس هبصقنوفلا یرقس سرو لوما دید نو قوخ پورو
 ضرع هامه باکر یتلاوح | ثانخبش هررقس و یدک هنولامه یودرواویضا ر پس یکسا

 نک تیل لاقتن هتجرراوج لماک سرب ندناداسنکمم نیر زوا هب رقسر ن امدقموایدتا

 هنسک ماندا ندنااهرملق دلوا نیشن هداچ» ب وکهنیړ ندای یس هفیلخ
 داشتعا هنغج الواک لهم كنو دنکه لباد هاو تام دقم ضعب بور دوا بو د نکی شب ورد یار

 ورمو لتق نراس و دع | تعباتم هز ورس یراشبورد هلج ك ر دیک بوردتا

 ليسا دوسروطوند ن یدهمكح كرار وط هنامزرخآیدل وا "ê شوک هنر دجا

 لوا كاردا یب كارت !نالوا لمحاوت لوا ر دیا ترش ابمهنابسا ج ورخ ب و ثنو د هپ او عد
 ناعلنلو وادا هو دنکنرا رودنو تاق دص هل داقتعا ل اکبودیا € اا

 یکسا یدلاغوح ن اشر ورد هک دتکب ولس تنم هنراناج یدنک ی اا دق نیراتمارو

 هیمل دا و هعزانم گر لب هرظ ام هدروم' ضع قلعممهنت اب د هل ایسیضاف و یسنفم رھ

 رپتسوبمزب بوردنوک هرشسهلا یعز بلغت دبر مرفت ناسکسی# نوکرب بویلتساب
 ورد ردنزک اوعدبواک هړر ځد یلرهس رار دیا عورشهداسفوپدردراو زماوعد ها تلخ

 قلخرایدروا مد ندر زول قاعتم هتو عدو حورخ بویلتسا هطاخرانوب 0: راقدارو هب یافت
 رفس لها نان و عن یرلوا یوم هب هلتاقمهلاکم بولو ما هندو د یک

 ندیلر سو مدارکسب ی دیندیرکسعهلب !تنواعمبولک بلاغ هل شیسو رمز یوم

 ییدبضقو یس ضاق ر هس اولا قل راشلوا ثعاب هداسف بوملوالنق هد رب زآ مدآ ج اق 7

 نغحهلوا تعاب هو دح هممطع* هرب هسرونلوا لامها كنصومەخى ل ەلاز |تودلضرم

 ندنسامحا كفلاس میساغا نآ ع یل را هدفح یا نک اتساپرا داش نک دنامالعا

 یدلر دیوکبولمسوقر کس عر دقز وشك کر اکب ترود بول وار وم ام هنعود هلغل وا

 قشعرسح,ب وامقل اف ندا یدرتسوکیالاب واکىسكىراكىنامرقەد ر ورملرتمو

 ندنآبونلوا لوزن هنراوج هن یار س دنا بونارغوا هنس هیحان یا دیعس ندیم

 راکلترق هیئوقیدلوا مقاو نویامه لوز هپ هود "هشدم ندا لنمرخ ندنا ملک
 لبخب ورتسوکیالا هنرات :ردضح هاشداد هل وام مغ اتساب ما رەد لت مانیساد

 هیانسب نابعتسروکو یغ اخس یلوب هیاتماب یلع یسیکبراک:یلوط اا ی دابا ضرع تهاحو

4۳۷ 



 یددلوهبجوت هام اپ لیسح لوزعم ندرده تایوان بواررو یناتس رهشم یکی 1۳
 هرهسوف یسارایدباشآ رو هاا دج نیم یشاب ج وق ناوحهداز ناطا س یل اپا رجعم
 اکتساباعر ندهدازاتساب یس یکی رم دواشساپیدبع یکبیوب للو نکیار ولپراو
 یدنلوا لشق ناسک یریایوک یدردك رفص هام کن وکیییدل زاو هب هس وق هلکع |
 علق دلواهاشداب ع ومس یدساغم كر وبرز م چ هکید خب وم هير قس عش تسایس
 ارماو رکسع ضعد لغم وا تلاد ںحاص اتساب ىلع یرا دراو یسا رمالا ربما ی وطاناا دا

 یزنکاودیهتمر مسک چنو ییراصح « رقواشم اپ نسح یکب لامر” بولکن وه مطع كنج نق دلوا مقاو نیقبرف لب اقت بوراو یهاش داب رکسعیدلیا فوفص بيئر قوماهلاقمو كنجبولوا مج مدآ ثیرکسیبندنازادنآ كنت کا كارتا نالوا یناوخاو ناشیورد ندن را همحانیرو دمو لبا هج وقو هیرقس لف دلآ ربع ییدلک رکسع هسرزوارویرم مسن دیا نسا وعد كار دهی دمشار دب وک بولی ڈو و
 رفاو هلآنامکسو هجوراص كب جوا ناک ند هوونو یسویق لکم قازاساب رادعاس بوبیاتیعت با ینبسانم قلوا ېڅ كد وزم حشو قلوا وار اغا ناق عول را هتفچ تقولوابولک هبضخیراث رضح هاسشداب الق دلوا مزنماتساب لعب لوا حورس
 اص بولیربق يزنکا یوییامادقاهکنجیرکشل نالوا قم ننفا رطایدکچ ناب نوت وط لغاط ینیدلوا بوصاببوذیاراغلیا هلفغلا لع هھکر نو دی لافغا هل یا نیاطل نور نوک وخ هی یراخ یدپماغ لاقعرایدردنوکب و و ةرطسع
 "یدهم ی راترصح هاسد ار اپدروتک هنو امهر ودضح هد هس و بوکح لس لمد ینا نوا یش رای دا ر بوقر ندنلم یس هبرقیدلوا هک اړپ ید یرانالق
 كروب رم ھی ۱ راک حالس نورم کواشعا نزوا مع لوا فالجا نالوا یابنان وج رای دنیا رمآ هنتس ايس یدر و بآوج ود مدر رظتنم هیاسیصو م د دج ةمانیاشساع نکی در مک ر کر س یت ارد عاسیع تربضح نس هقب بو دیا باتعابباطخ هب يراخ
 ندنکیدمنا عزجاعطق بوب.دروب اغادالح همتا هلحم بودبا باطخ هپ ىلع هرق کب یوم او تهرکرراپدسک لبصفم لصفمنراقمر ورایدراقجرالاودندنفاک و هنس
 ۲ جرافتم ك رو سلخ وذماع هایش 5 ون لنتساب راب دل وآ نا راح رات دی ریس.

 ۱ ر ی یدلل جور ماست هللاع ل وا یدلغار هنا ودروا بونلوا عطق یراقابو یرلللو ال وقوف رو لاعب يونلوار بشت لنوپامهیودرواب وابر لب ناجربف اک الا
 lle هات داداد ال وم ت ردضح دلو یل ج 8

 درک هنه کاتماع مآ رم ا

 ترضح یا تفاض نلحوا هراکهخاتساب ناد وبق بو م رح یمئررا كنوک یراق دراو هب هیئوق هانم
 شوک یس البتسا هد هن رمو ی دیا رلاکد ردا هکع اتم وک>یارحا هک دم !تعجارم نوک ذم تبالو ةاضقو رش ماکح هدنررومآیلک و زج بودا ترس بسک مدرابناطوا ها تنکمو تعفر دایدزا یلچر ر وإ نالوا نیشنمداسس ندندالواانال وم
 ۰ وییض هسنا یاجرکب یدبا راشمع | راهظا نوا عالطاهامتقیقحب ول وا هاسداب دز

 هادا

 أ



 باسسا راپظا بولوا لفتشم هدوجو بابثا لفاش ندافع نالوآ بهادار
 قبز افت مالا لعهشرب ره كتنطلس فرط ناب رقم ب وہ ا! توف 4قمف ده لس ارماک

 هنی رانویامهمجع یکاارما ادایدنه*ح اهیازس هبیرابیهسنوپامه باکر واب ار ڪڪ -
 ندر ضح نابرقمواسای را راس رای رتا دارم نس هل اغوا ق دص م ی اوفا نانلوااقلآ

 لیصفت یب هیضق و خرومیدنلوا افنک اهلا تن هل وبات سا بو ږیا تعافتس یسدضعب

 یکی هملا راشم قدا رغوآ هبهنو نکر دیک هشرفس ناو ر دارم ناطلسهک ردب ودیآ

 یاونلوا بو دیا مات مارکا بویلشغارابرولفو رظر وکر وع» بو دیات افتلا هبیلح
 نسر دیا سان هن ید بولغاب نوا ینراصم هب ولوم هاهنا نرل ه رح تانسازابصق

 ها شدا تودیارک دن هلن !ی ںنفارکی وارو رم تر الو لهاامدقم لنزاودروس هک

 فیلاکردارقف یتاخ هیت وات راق در ویب وی د نسراپد هن بو دیا شزاون اش یراثرضح
 راشعا دعو یا تمدخ هجا كد ج اق ر هبو دنکو د زس همللاج ر نیرال وا ف اعم ند هقاتس

 نزوآدرم درو لنک کم لک دید نسرابد هن ںاھج ہاٹ داب نکمشع | تباع | ید لوا یږیا

 نوا هاقناخ ج٣ ند هلغوص نوغلواریکلد یلچ ندنسابامراغوص نیا تشیعم
 (خدیلحر اب ربا ناسحا طخمب د م درو ج د هاشم داب بودبا ساغلا ها ك وب رب لاس رپ

 هکر دنا لګ نیش, لی شاب قامه ب ولا هنتسدو ززساب اهر ل غوص نزوا یدارم

 ایم راخ د| بوپمروترآ هنسنر هنطهاسقناخ اذه ممراپدیا ظہغ "نشو
 هپ یعاس داب فاطلا بولوار کل د هي یلجر کب هل ابعسو ناشیوردو تلخ تیالوراشلپا

 نکیا مزال تفایضماعنار,هنقلخ تبال وهلج ندیراک دوا دخ ناسحا ناوشیدل وارهطم
 هلشیورد یعلیم لوا هرکص ندلوبیدر دتنا نیمع)فددنام و دنکش ورغ كس تو نیم

 كم وفرم ندقلخ ها وفا لک دلک هانملاع هاسدابراپرشا توی عو دی دعا فرص

 دب وم ین لقع نال وآهدیرل# و ردمدقهیتدب وشد راس ران وامه مج ییاکنسو یم ذم

 نانلانوج ان الوم مطم ند غوص یوازاا لعة ده عاارای دلوا ر ظاناریغتم انب هنعب دلوا
 هداز هاشىدا رایدروتکههآ اعم دان : بولوپ هغارخ دم هل نوپپ#مایک | هی دیراهسیک ۱

 هجو 7 هنمآ ںعا نوب در دعمفب ال ناشیوردنازراهطسقو لامر اعداد اشم نواک هبمضخ

 هل اسا ونلوازواحت ندنسور قاهزا هلبتعافتم یواترضح مالسالا مس نک دتا

 ثانیبلجرکبیر دوسخراب و هبیلح فرا نک اس هدراصح هرق ینعشهواپ دتا ین

 بوروتک وامه روصح شوت از راس ىسەجوزەلىرامت| !قاشو دردراو یلآأ 1

 هسیارآ و هب ره بو ړ وب اوصاپ با با زوج هلا لوا نر اقدر ويلا“ وس نازل

es 1كا اا: داعتس فش هانسأس ا ےب ب رس ناور  

 لک دید ۱ نونک ید یرلنا دسبار ویروس ن ام رفردراو راک روک کدو

 پوراودل وب اتسارم الا سسح یلچ رکب یدر ویب وفع بوبا وس رق هاسشد ام
 اقفتم هد ی دنفآ یتفم تاپ ماربیاریز ی دیق هنا رد كاسا مارب مطعار رز زو

 ةبصوت نوجا قبلوا تراعر بوق هش ارس لوس اتسشاو یدنشتآ | ٿم افس
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po لس ارضا ر مارب رەد بواوا لاامحىلح رکیمابا حات رب گدسش# زد رز وکر رخو 

 ا a ریدلوا لنوو دم لب دق رم هد دیاشوط هد هراس ۳ راحومق یبوموح رم نا

 دەمی " هعفورب ن را ەد ەس وق هانم اعهاثداب ردپا یوار یشایوصورسخ "دراکح

 ودروا زیکیا هللا یشایوصورسخ ندنرابجابروج نایرکب کوب لیصفت یدشیا روهط
 بصضغو تلح یرغوطهژو یدکبو هللالکشم لددس ه اتسداب قدرر وط هنراذک

 ةنساغایرهکب نقدراو هامه خان وا كرب غو دلو هی مس 'یكتکر :اقعیدقاب هل ۳

 ۱ ارادت داغا اشنا نامرف یکتا لتقبورغ اجر یشابوص ورسخ بوزاب طخ رب
 هنرداب وږیآ دعت یلتف كروزماغا شا دن زتس وکی طخ بو نشان فاقا ی داركم

 شف :یشایوصورسخ یرز وآ ماشخ ار دیا فوت" هغمرغاح ماشخا نزوآ دق مسرو پولک
 بورذوکش دادل درب شواج ش ناب یدلیا هست هثس واح شاب ود هل رضاع ب ودرغ ام

 هجوم بوقمح ندنس هم یس اا یتا تیتر 5 زوسمک هن رداح گ كارخ

 . لیدم نوکوب اصوصخ قفل وا توعد توو یب لب و بولک ماپ ار هنیرط اع نق دلوا

 1 یتسهدروکقتلوقرب بوزو د هنر داچور یکه لبا ھول و د هوا هن یصا مدلک تسار هاش داب,

  یراتسا دود ضعب یشواح شابرراو هنر 1 - كل رنک و دی لقب رد ندننلایشوتنوق

 ۱ بودیا راعشنسا ندنتفاش كةلار وااما ا هیوا ورا كبادخكر روک كنا هلا

 یتغودنلوا نوعد نوچ لتقزا لا ىرارباس بولا مدا یکیارب یتمالس روم الص

 نابهبولب یتغودالوا نکن ق امقچ ندنسوبق ردا بودیا سخ یخد ندناراب ضع
 یس هلج لکدنا هلج یرغوط هسواح شاب بودیانابرع ینمس نالوا لنغوتلو
 ینغاتوصرداس نورو یرغوط هنبناجورگا كرداجرا داغ خط بولواص ندرغوا

 هنسارگ هبنوف بور, دلاق نابط للمل مالط بوقبح ك یا مطق ی راد انط بوالطا

 هڪک لوا یدلوا تح دنا قلتساط برصر دسعب ندلو لنتبسمآرمو یدئسود

 هدر لوا هجک یکیاراپدم الوب رایدارا بونلوا نییعئرامدآ هبناوجو فارطا یستریاو
 رادقمر هننالوآ نابغای بولوا ین كفار زل رو لاتحا بوقبح عب بوروط

 ناراکنق ادص یادروح لوا یدردوک هنتسود قداصرب ندرابجاب روچ بور و هجا

 بولوا راوسیدر دیوک هلن هشت الوک ام رادقمرو تآروقلجرخ را دقمراکا بودی

 .دحهرطم تلراساب , بحراقابم یس ثابوصورسخرو زمر کمی دلوب تاع هلارا رارفهآر مرد

 یو نوک ووراشابد رم یلتق بول ق دلو قالمهعفدوبوشهروکآهاشدابن کیا

 بولا ند  ررکس یدب هبا کشا بو اسوط صفر ب يس ؟ ناب لن ویامه

 بولکهللراهتنیرکسع لغوا اماب نالسرا یسکراکب و لک ی عس هلج

 .  ینوکییکبا نوا گزفصهام هرکصن دنمافآ نوکرکس هلج هد هوة یدلوا لاد هیودروآ

 ولو یه تاتدسوتارع او فاقواو گام ۳ رم مس

 ٠| ندناژودق ندنردیسهمصق كنس اضق لب یساردشفاوآ سل اما هسمق

La 

 هخآ ۳ بس



 دن اردروهَشمهلکعدیسیلکر انامرف نالادگ :هملقره ندا یشابلوک ندازه ا

 ندنایس هعلق كلود ندنا لیروکت نا نانهتفج ندنا هلشقولواندلیوکتوام
 یلیارط قدلوا و هن اخ دقاعیدنلوا لوزا هنلرتم یخ طفاح ندا سا یراص

 دجا تا حوک رویم ید زت وک یالآ بواک شات دجا راغل لوزعم ندنیدصتم

 ون امه عو ییاکرحهتشاتسانو یلاطم ضوب لیغلوایرج صح یسالیشکوب

 زونهناغ یکی یکی بل نیما مارب یدلروا یوب هک دلک هنلحم مالس نیالآ هلغلوا
 هاشداببولراو هب هن دا ی دلی همه یانو بودا تفایض لذا ههاتسداب یږیا ماتا

 یسکت یلکیەند آراب اهب روض يغاتسا ند هع لق نیراو د نڪ مذآ Stk نکا د روک

 هیاتساب بچ ك ںی وس هن داو یدل و ص الخ هلل ر «یدیشقل وا سبحان غ اا رفعج

 bl قرز اگر اوت بک 0 7 یامیندا یغالوقدروق ندا هصصم یا رو

 هنس هلکساصاس هب دهولم هر دبا ندنفر طوسلاو رصمی دل راو هنس هبصقصاس ن ا

 یراکدیدالشیلاهرات بتکهکیغالقلاب ن دا نور دنکسا نذل ی ؟دلا ماستیابا ده بوک
 هکندنلو لوضو هب هک اطنا ندنا شمر ولوا قوح اا ردم دقر پس

 هنکاطناناقبح هیاتسامت ن دنس ور وکی صاعرهن ر نه دمور دالبتاما
 بویمارغواهب ور وکیرات ر رضح هاتسدار هلغل وا کا رتم قل رغا ندنماحد زا ثلنقلع

 هلک د لن د شیک ېی وص هاشم د اپ ی ډک بور ږی بو دارغ وا تهملنع رهن لوا
 هکر اب, دکیپ وصهلبا بارطض اهب رم ریرا لنب ویرلاغ نوبام* ب 5ر و رلبحتوت
 هی اغ | ق اروطیشاب شو اجنوکل وارا دکچ تنح مط ع ب ورا وهنسهبترم ناغوب
 ن دن این وص موکت دن |یلرنمم لپ دح رس ندنایدنلاح ثكنکدلقدل او هغانوق

 لوز هب امهشل ا بلح ون دم نون !هنلرتنم ناموت ن اح نیل ا هیتر ا وج برات ال ن صج

 نوکی لا نوا لبلح ی دیا شوک ېر نوا كلو الا مس رر دلزنم یی شب للا یکی د لوا قو
 رايد زتسوکی ال 1بواکا E یارمای یرکسعرصمیدنلوا تمافا

 مورضراهیاساب ناعنکریز وراپ دلوا ضنم هنییامه یودرواورهطمهزافتل هل تعلع سابلا
 یودروا لغوا حا رس یم سام اصح هرقویدلر دزوک هاچ لوا ندملع بوبر و تا
 .تولوا هارمه بو دنک نالغوا هزات ر شجاو ندٌاقلعتما ثبات راں اش هلکدنود ندا ویامه

 یدنلوا لتقفسابس بونلواراضح" لق دنلوا قمفح قید اوا دنکیالغوا

 یربکید رتسوکیال بولکاس ابنیه اتشهمقح ندقلاغا یک ر اکر ماتس سالرطو

 شا و یسیض اق بلح رم ه داز زا دف نیسحهنم ر بول وا لو رغم ندملحی دنفا ده
 نام رفاجر همت |اطبضیلح نایلسیمانهعاوا ادا وب د بولوا توف یقنعیدبا

 ه رخآ یساضق بلح هرکصن دقدنل وا ادا ین د كنسيضاق بلح م وحرم یدل ارودص

 یک رحیدیایشیتفم ن وامه یا رساقب اسیلج ناملص م وقر م ات ی دنل وا هیچ وت
 روط تی دسنع هدنقح هلکع اا دس ولس نسح لنمصتم بلج بولوا كیدنسو

 ناو یر بک عبر دشا ر و یت ولوم سابا رط انسان" تدوع نددادغب نیک |
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qf  یدلرو هب و شا مک حزما یداضق هطلع بونلوا لزع هنب ی دلوا ییضاع هطاخ هنری هداز 
 نداهف ومص ل زم ن دنا هن اليحب ول یحوک ن دبلح شوک لا یرفب تللو الا عید هام

 یشیروخوصناف رز اطلس ردصم ر دموحرم یاس ناطاس هاکن نەک قیاد چ سیا رج,

 2 رق ندنارٹساد لئ لزرنم ن دنا باقل لزبم هلعب ی دنلوا لوز حنا E تیکت نیا

 یرابعناکس بواک نارناواأتسا : یری یاد یس اول ر بم یر وا یدنلوا ماش برض هرازه

 نآرف دوو ماع هاش ای رد رول هی لم اوا لت ة ساس هلکاکم کیم د هرفسنولوا

 هاکعد 77 ,لمرح هلعلوأ ندنرا هدرور یی دق ك صاح مرح پولوا هنسکم یعشو

 بوبلوا یلاخ ندوومحیراوطااما ی دب | مدآماصودو حو علها هچرکایدیافورعم

 یساغاوىق نابوح یدیالدهداس یراع ندر وذص)و رکھ یروما بقاوعوىرجەدابۋ

 هغ هک اب شبودیادعلیتزانیو دنکی دیا وب ید یر كنزا اغا نور دنا ندا لتق

 ین نن بوقسح لر خاحس دزواها او سالکندهطواصام ادا یدمشلواردابس ل امقآ

 بدیالتقهرب قحانییاتسا راقفلوذهداز كيولنا نالوا یاب نعملیدع هل مراکمهکل

 یر ندنام هلو اغا یتطصموانا یسع یراردار لعبیدلپا افیب تمادن راهطا هرئص

 ابوکردراشوط عام هلغلوا شو همس یوممک ی همقات یزمرق نالوایراراعشیودنک

 تااتدقف وله نا عیدریل ترانس 6 ال و لس نا )قدا ارشوا هنلع تاز ات هعقدوب

 ناغراتأت لعب بولوا یلاوهسملکر ارکتهکسرههلعباتس ایر رو رم هرخآیلا مور

 پوناو كنتم دخ یس هطفاحشیزوا ن ہنایاشساب ناعن بوراو هيه رتسلسالوزعم ننام

 تور گی هزونأمهرفس بو دیا امدكفس ین دون بأب رو یغاصسی رخ وا شرف هر روم زاهد

 نوح النو کاپ لمک, بوقل از سرومامهرفس بوراو یشاب وصمم الف دروف نادنسا

 یس یریق بوکج ملقب یشاب یوصمعلکدب .دزکسرروس قابا هبا قیوعت ب وغلا

 هلا زا یدوج و ناغل وا یهاتس دان بانح م والعم ییاضوا هل ومو ی یا اراز آ اود مردیا ل تق

 ا بول هتاوزامارادساسي رلئرضح هاتسداب ندنلرنمیس هبرفرا زمیدنلوا

 هنلربم بزم بوامقاق ندا یلح رعمآ هصاحیابطارستاوو یدلیاربسیأتنیص

 مرد نوآ لب یهاشسدا مار فنی امهروض> یلجر ما یشابمکح كلرنم لوا یدلراو

 ات هساکر بوبلواهدنکرادن هلباعم نره هدر هنر داپبوقات بوبس نوا
 ن 9 ر یدیآشوک سابا كرخالممرر, ر ولوا | توفیکیو دنا شو تدرشس

 ین | یشاب هک موقرم کر دیال عن هوس رم هدآز نعملیصفت یدلواابطالا سیار یلج

 ۵. شا مدآ لکتمو هجا هش وخردانینارقا هد هن رنحیراعم رهام لننف

لن یا وذعاایحاصم یول واهات دیدار د برقم یر ۱
 فرط عبط بحاص یدیاز رفرس ه

 .:ینولت گروپ رم ی وارض هاتسداب رم شمر دب !لامعتسا تافنکم هغد غاوا زت

 نسیم نوفا ن سیدنفا واخ یدابتمادفیکن دن کر حو ماضواراغتو تاقوا

 اتارا دعاسر دیاراکدا ید من اطلسربخ نکی ل وقعم ان یدک راها اتسدایردپ | لاوس ود

 . لول ك دکر یتدلواش شاپ وسو د لبا قاخ ا هنیرایبط هصان بودی اهرم ندرو زم

 ۱ نوسلوا
u 



 E و و دریم وڪڪ ل ءاس مع 4 لار و هلوسآوا

 ابطارس ی هلغل وا صحت" ددزتمهیاتماب وا دعاسیلع نت دباعلا نز بولوالنامرطاخ
 اش یلچربما هاد اکران رهرار واوا نزوا یس هم اعلنیبلج ربما هل ساد سكتا

 کا لوا مهاسداپ ر یهداتساب را دعاسیدرار دی بل ط نوا قا وا یر طش س بود درغاج

 یدرگ هندر دلوفشماب هلاز زاینس هحگارنول و ندنزفازلکن دع ننومفآ ۱
 را

 هن الغوار یزد را ںواغ فنقح هد راثسابر اداسي نوبفآ 8

 هن زوبغا یدنفا بویلش خان اکتمدش نالوا بر لنت هک موی ۱
 كرما کرتا سس سوساج لوا لا رهخ ینعود القص هد هر یب هّقحو ردپالکاتقو

 ممطهب هجا حد دو و هنفطا رعو كو ساحنا اواز لا دلو نالوا مرغ نا ا

 رروط لنمجیرتنع نالوا لنجمارشقح ردراویسهقح ںونلار و ومراببنبشومفا پوریا
 ك رب ر رو رخو دردی فیکد دم هاا كو وازاقل ات هتس یا هس ابا تکم ہدایز عبار س

 هغ (تسدیآیسات مکح هج ی دیا ننل زمن وداق دل وا سک غنم 4 اد اتارا ناس یت

 و یر نشد هاش دا یدتکهکعنویفایشاب کهن کرد ههاتسداب گی

 نوفا هلق نواحی رت ع مماتسداب یھ: لکدیدنس زتساهر نسر ديارنا نوگهب نایب
 بروهساه) رس هنا تل هاش داب نک ں لک ی ساب م > نایب ولد علوا بذاکنهسز امت

 ارهز "هقح لددوپعم بح گر كابا یسجودع هروکر اقمحراو هن لکسح کت ی

 لوا صا ھام دانه معان بولوا هتسد هدوبمآ ی دب درد هنو ی دنفآ نکن اروھط فک

 نھ e یا اوردق رهرد نوا نیم ی دیدر دمس ہصالخ نوفا یز ارش
 ر دقو ر دقز ان هکلوق مهاتسداب رت یدردب بو دیاا دغرحوارشکیا د عںوکە لدا لک افسر

 نوچ ا یودلپاراکنااقباس بورا لوا دیقمیدروک هیدردکل م هسر هوا یخدرهزاب و

 هرکصذ دوار ی دتا نامرفء د هنوا جر طنسروتزا نب ی درد یس هل هلاروز بو دیا طق

 یدنانو نو وا حوا ماغ بد نسر دیا مفد نبر رض كلانس قذاح م حنس یدنسناك هک
 ضعد یرادرک ات اکا شو هب رداح راع ید ر اا یغودلوا بات ی ااعب

 ننن مز یوق مصحیکرا دعا زکر کج العاکی تراک د تیا ضر ءراش عار ضاح هل اعمو هیودا
 هدأز ندهعاسلا س تو هلن وا هکت ر یلزو یراق هساکرب بودر دولا توم ندتامح

 ودا ف ٩ نزاتساب رانا یدایا حور ماتست بو دیا شونردکلمم

 ۱ كبار وہظ ندنیسق ما OO E لت انهشدأرم

 ضرع بوشل هن رات رخ تو داد بواک لرتملوا لخوا شروبا یک اهلوحور دشاک

 شاپ نامعام دق ق رلراو هکح هر ندنآیدلوا ت e اا رھو فح

 ندرسح رکنسع ا دمشمز ودر لند هنمقصسمر ابقرفنزوآت ارفرمنامرف ٩ بحومر

 ۱ با تی <یفمامار e ٣ یو اکنخ بوک

 هی ار تا
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 رشا مرکب ینیکیایدبشلکودراب وط رعد دع شب لکج ہر: ی ںنلوا خو هب یدنفآ مم
 یک ناپ زو زکس نوجا لقت هعخذ لنس هلکسا ہجولفو رانا هبقورزکس نوا جوا هبقو

 بولک هداز اتساپ یسمش یکب یوازووراد هن زخر وکی سکب یک ساویس یدیشاردپاب
 لتق یکب ناکروت رو یکی دروکی یا ندارما نالوا قعام هیودروآ لکح هرببزابد رتس وکی الآ
 نامرف لنلزتمراکب جوا نکباراو دک وم غاسب هن اخد برش ناخد باب را تساسرایدنلوا
 نکر ر دیا ناخد برش بورآوا درب یر فن ترود نوا ندرانیعب 1 تعاطاهلاثتمالابحاو

 یسهفیلخ هلناقم یرب یدلپالتقو دخا ینس هل یوارغواهنرارزوا لد دت هاشسداب

 ڭا ئ رک یس کب د| ماتسا ناخد رفت نوژْخدهدافوریدب یدولمغسا رفت و وا ۱

 دان رنمروکهیدیشفل وا لتقو لخامدآیم رک هلبلحراتدنلوا لتقانلعز دنوکو دخا

 نیکرونلوا تسایس بولیرق ابی هدودروا هک كنعا ناغدوبیدنلوا لتقمدا یا

 فرکص) دن راق هب رمو یدراردیاهراب ترودنکوروایرو | یو كل ءکوروابرق نکو !عاتوا

ی ميطعهبساوش منماسپر-سانل
ای دبا تخارف بوج یا هلو هصق هدر 

 ۱ ر

 بوأشوب ك ریل هل طاسب توق یذوتحررغار :نوکرب شک !لقنعوحرم كلی رادرتفد

 دردم ك ديراب دت ا یال یحاصورابدنوطع دلکهنکوا یناطواهافسدای 4 ود اا

 ندنتسادیحاصرش ارا هلو و ل هسکو هد | ب هلو ناخ در لانرزوا تاک بید اروم ظهسک

 رزم |لوبقل>وکیت-قلحهکیدلو مولعم ند و سس یدامقح نح اض : ںوڈروق

 فرص عم ەچ دالوا ف ارا تغارف ند یش یراق نا واد اخ كر دپا ماع لت

 كرخالا ع راسا دج رابط ترا زوواشاب مپ تاق وردیصضاو لیلد لاحو هنغو داوا دغم

 هل هداز نوبت یس هزانج بو یا تقوا مارهد مطعاربزو لعضوم مان بالج وکیل

 غوحرمی كلوا نودهدا  الد لمنک کودلیاان الح مانی رازا.ت روع بویر فوکهل ۳

 قرط لوا بول وادقتعم هی ی الحا یناطبصم من ن د هبنیز هر ون هيف وصاشماب مارو
 هرکصندکد با تافو ی دیا شپ ای هاقناخرب قصالم هنس هبرت نوا ناشیوردو یعاشم
 ناوبقراپ دابا هیجوت ءرخآ هرزوا قوا هسردم بو دبا حارخا ندهااخیر بزم میس
 هکیدنفآ مهار ج همانزور نکبارطتنم هیهمن  قلخو یهتم:هلوارزواساب ینطصسم

 یلوبقو در ره هل تطاس واتساب رادسلسورک1اع یرهث هرزوا قل وا تفطاس هاکراکر دم
 لصومو یدراو هیاتساد رادعاس یوتلو هلفالخ فرطیدل روسو وک ها مبطلوبقم

 ردع شر زور رهأم هدرفظوخفریبدتو رکسع ره اغا كر ا ا هطواع

 تلاکو ما ا رنم یفلیا هلک | الا وید ردمسانمو لوقعم كار دنوک کا فیرشرهم

 لدد وصقم فلحاتساب یتطصمیدلر دوکه باش اید خابط هل صوم هلت د یسآ دکر اح ومف

 یخی دلو ندنبناججهمانزور منهوب بوک ہک ب وقح ندقاتوآر طال ار کنم و لعفتم

 كرزو نان دارم اطلس د ناہج اث دا کر تبا تافواثماد مار ر وفغمو موحرهرب زو یںاپ
 هد دع دادفب لزانمهانسهن نخ یشاتوا ر زۇ هکب در وکیدالغ ارفاو بوک نیرداح

 فانوقر,یبوره موحرم# ال لتراقدروص وب د ر دیرادو دنصوت ردراو غم قیدانص



 كو دنصرهزلددر کا دز رب اوجو د دیش هم نوا مهاشداب نیک

 سا هاتسداب لنرره راپرتبا رطنبوحا شا ز اب هد نوسلجالقانوق الفوب هززرزوآ

 بل تام باوتا تار هلمزاول 9 رود" و هو سک هګراو هر ذغم مرز نیینهرب»

 ددقرزورپ هطوب هک فیح دصو فیح بوی هب رکرارکت هادا یشتلوا ضامن

 هنحور هرکص ندفس أث رفاووب درونلوزا قیفثس رب زورامسناحر هل و مدلرب | ندسانتس
 یدرتسوکیالآبولک اشایدجن شورد یسیکب یکی ماش هدروبزم لزم رای دلی اعدرهخ

 هدکنح تودیا ناقآ همززوا یس هعلق سروح اثساب ی روک ل وزعم ندمورضرا

 یقاطنتسارلاید شمردنوک شابردق شب نوازوب لبد ش بوزوب نیرکسع سابلزق
 دادغب هللا شامل رقرکشل یسو دنک بودیا لیمکت نتامهء دادغب هاس لقدنلوا

 با مېت ناخد یراد هزو ابرغ لوصو رای دنلوالتق لنراکدریو رخ یتغو ںلوا لنبرق
 هام یدلراب_ یراترات یخد كزهنسک ی باالنلزنم غاط هجهرق بونلوا تماس

 یبا یدنلوا مارا نوک نوا لذا بولی راو هرکب رابد ینوک یجچوا یمرکب كرخالا میر

 لج باکر هم دخو تلودیالکو بولک هنییامهیودرواهبای ال طظعارز و هرکص ندوک

 یاو ورتھ لبا هاج هاشم دأب دأب سونطامسراپدر وکلا ميطعنوربقوت ی بوق هلابقتسا

 نوکلوای دنلوا ناسحا هاکراب و غانواو هاکرخو اش سی ا "فر طولوا

 سرو هپ یشاب ی شتاب جاو ماش « ها ۳ :رادعاسو رکیابد هیاساب ل شورد

 یکاح لوح یدلک یتابنواو لید یہا ناسا ناماسیسکدراکد ناو فدا او یا

 یراک قاتس جاتو هلا یژرطسع یراثساب ساب ارطو باح هللا لغو |شروا

 لاسرا هو راپاو نمعت شا ةم قم بواسوف هیافسا دم شورد نیش و ورک راد

 ران دلتا ی یتمم ناعذ ید مدآ تیوب 1 بوک امان دبیرکل

 " هاتسداب 0 رایتخا كنغاجوا یر چک بواب رو بجاومهرکسع یدنلوالتق هدرکب

 الندرو دكانلالواوذاجرابدرو تام هدوع هم عاف هچخ ار درود بوروکو دنکی رار وضح

 لی دب هاسداب ی دیا وکی یچواكلولر اب ولمجوک ندر کیر اند
 یدلپارعس یندرام بوراو

 I TET SE n A د اا
 زا

 یدنفآ یهاربا جهم تزور تاودراشتسم ننل زنم لحار جی فا مھ ارا یج هح دزور تانو

 یر كلو هی دنفا دع یجەلب اھ یر ك او هب یدنفآ نیس ینما هبراکر بودیاتافو

 هنوپامه مزجر ںیراتس ومد رفلصاو دنا مهار اویزمو دلرو هبیدنفانسح قیاس سوکر
 یتاکرایهامسلنرفس نینوحو یب اکرادعاس بوقح هکواب بواوا هدرورب ۱ هد هصاح هنرخ

 "نامزردق هنس شب نوا بولوا ی همانزورهنور هداز حل ا كعب ىج هلاقم هامکنازوتوا

 لاا ضع» قلعتم هت اردو هبیرغ مولع یدلیارارق هدرابصنملوا نزوا لالقتسا

 هلو ا مدآ یح اص یز تناصاو ریددت نسخ است یدیاراوینراستوم هد هر * وم

 یدقعو لح مامز پولوا رضم هیودنکهاببانرا بودیا برق" هنیوایرضح هاش داب

 مس هباب د قلەجاوخ نا و هل د د لالا طسو بوروک یروهج روما ن لد هدر , س بولآ 31

 بلجو بیمطت رثکاو لعنوکهنساضتقمر اکزور البداو ره یدنشلوا تلودرومآر دم

 9 6 و



 #یدمشلوا هنطلسلا ن نکرو هلو را رتعم بودی هیام هردس بح فطل همت اضتقم نو ۱ ۹۳

 عاطمیم کج لاصوصخره بول وار طرضملتعح ارماکا ناک زم ان a لود ناکراو ارزو

 یتحاصم كرات را تح فر بو دیکب واکهنسومش ریمکوراغرص و در ددفانیمالکو

 ی هلل وار ابتعاودابنعای 5 هب ور نڪ ل دتنطاس فر طی كنار ل وتی شبا ورړوک

 1 یرلق دلوا لثه رابشعاو راهتشسا و رانلوا هد هی بل وا هد هيلع توو ی دبا رامکو راغص

 هلې جووپ یلاوحا كنیدنو] مارا هد هکلدف موجرم ىلج باک ردشملروک لر اترب
 ندتعاس ط ارشا ف دوهط گری رم یسادعاو ییدشا فب رعد زبمآ حدو توزاب

 شعب فلاخ هنیواق رط یدنک الع اض وبصخ بودیادع ندنلود بتارم طاطعاو

 ۱ حد یدنفا ررعلا دمع هداز یلح هرقو و گو دید یدرار دیاعددر و مش هلعسالد یضو

 . لوقعمم الکی لاح ندضرغو لومقم نادنج ینیدزاب نیلاثمویواسم ك رو رم هنر ات
 حر ره كاع لنتقورابروز پولوا دسر ر مو لقاعرب یدنفا مهاربارویزما ریز رونلوا نتکد

 . یهاشداپب انج ر وطنم نکل یدیالکدر نویس: وااو |دجلس تنام زیرمو

 مه طاسو گران بو دیا ب باسن هیلشپ ا ل تیلو ین مه را ییا

 هلق .رطهنیفر تلل التجا نالوالتلودنب دو یبفد كل رب روز بوراو ین
 هځبوړو یب رفد كلود فراصم و داراو امن هنر ادرضح هاتسداد یفودلوا نکم

 لقمتسبم یرانر ضخ هاشداب ae ات رج نزوآ یر رو هی دا موقد نویسم قباقد

 ماتم هد روما ر ۵ یربخ هلا وا لوبطوم هل لود لوم لا بسح یحارطم تولوا

 بارم ب ولوا مناف هنس ەر قلهجاوخ یدل ARE ودر لومقم یزوسو

 ا قوس ههاتسدا بانجو Eê هنلقع لاک ید یکی دع ,|مەط هیهملا

 یدملکج امنو !مقاو تباصا هلغلوا یلاخ ندضارغا ی رکا اصم

 ردم هآوخریخرب مناف هنب.دار یبصنه یک یدقفا اربا هکبدیارپ د موحرم هدازنعم
 ندندا رفا ناو د بارا مالک ُهصالخر دقو رر ضر دل وا نک اره قوس هب الکو بونلو

 نامز ڪڪ یدمغعو ۱ رحو نوح هدنعبدلوآ ناشبد د دوحو رب یک ناهح "دجاوح

 تانواتسا د یتطصم لقس ار کد د شعرمو هنوادبولیع ندقالا هدر عن لنلزنم

 ۱ كحوك یلهزابا یکی یرهشکب و یدنلوا ناسحا هباتس اب یخ یروک يصنم یدتا

 یاس فی رش سدق هر .اغادجخ یرداراثس O | تم طلب

 < دلوا بصن حاخ ریما هن ركنلغوا حرف جاری ما ندا تایو ہنس نکاغا حانفویدل رو

 هلوق لوص :۸نلبا مور ی دل وارسم لوصو هلص و هره ننخاس یلوالایذبج و
 يدصآںوچ لبا لاوما ذخاو یدعنهیابامراغا شوردیشابجانوط ندیکهیمرو سود

 اوا ف اط "لاو تاب نیهآ سنیاکج یدلروا یب لنکوا غانوا یکجا

 ةسلپا رطدو دحاتساب نیه اس نابر دوک هنتلابا مات طاعاسیدنفایسنا هعةوو

 درد یک اجمالی هاش اب فرسوت لغوآ فمسرکمةدراو

 هماکحنولوا یلوتسم ما" هر ط بلعت رایب لو هل وا كلامه ارعر, اش نصب

 تاالطا



 هاا شبها كلاکندنراقح را یدزاررپا دنعن لذس دا یربم لام یون! تءاطا
 شقحهلابقطصا هب اسا نیهاسیینفا رع ی راد رتفد ساب رطیدمشلوا شرابص

 توعدبوزأب یوتکم تل REE فیسیرادرتفداشمار یی

 هژماعم هلن دارا دم ولو دنکماکحوة الو ناک ناقلاس نکا ارد دا ون شنی هحرک ایفا یا

 دوجو هنل اجا كل | تأرح هاصقءوس i 7 ولو ارورغم ندن راکدشا
 لابقتسا هل برع سمز وتلا فاس ءیشادن رق بو دبا فق و لع رمارخآ ب وسرو

 یدلآهشآ اب بودی !تافتلااکا سم باک لبا هنس هم كنارىمرەم همش و بودیا

 بور و هقرا هنیل بت اب كن اسان ب وک هد ار ورغو بج لاکقرغتسم هنثوخو هيج

 یودلک لیادا ندنس هکاواورپ ن دن امزهج وب بو دیا ب اطخ کا اب یدروتو هزارمآ

 ل امنباوج كلف اسعیدرتس وکی نب رش طخو یدلیا هبلاطمیتساب ام عوطقم لام
 مع نوک ناو لق دنلوا بلط تاکس# یدیدمدا ملستنادزتفد لج ین یرعم

 هک دمرو ی هع وطقم لاوما بور وکیک هیساح یداراوب نس هکبدیداکآ ساب یدپد

 نادانلوا کد لتا عنم ود یک رک ك ر وذک د کس بو ردن وک مدان امهنسرم لیک

 تنوعرو در ول واداسف هدربارا رک سر دیاهلوت لبس هطحالم ناج سملح ندنزغا اهدا

 هکندتسا بو ارگ فاسع کد مالک ظ الغا اکا اسان ر یدرب وباوح هليا هب. ریما

 هښزوا یزو هد اروز ناکد کع بوتوط ندنلوقرب یر ل هنا ن اح هرشاط ندرداع

 و دلواربخ هپ هرشط و د نوا لغوا فرس زابدکح لس ی یادی

e2 دن ۳ یاب برد ۳ بورابوف اغوغوەل ولون رجا وا  

EEE aE ۱۳ قلیابر لاو تاپ دلوا مرن  llشم  

 هقم رق لذا ن اعا لوا ب وم هدرکس یر هد اس بولسا یف | كرايرء یدب او

 یتش و سل اب رع بورد سکن ر الوپ كب ىيى راتات اتا اتسا راب دلثساب
 E e عزا کم جربهکب یتطصمر ورم یدک ندچماقیرثک الاغا

 رخ ل دنس هعقو كمتسادرق سا لوا یدلردن وکن ویا دخا ید یب یلعریما

 ا سابارط سفبوروآ هربمز یلغوا فس اساب شلوا د دب ان بوچ اق هراغاط بولا

 تدنآ یدابا لتق نس هلجیویموق هنسک بسئنم هنرالغوا فیس هد هرشطو

 فاص هی و دنکس لبارط تلادا ی دلرابص لی ارللةربع هنس هزاورد هعلق ید یف ًأاسع

 یدبآیم اف سارا ِ یدنفا یسنا نامزلوا یدلوام طقم قرع كرابلغتم ی ولوآ

 نکل یدیار بتا بح ا با ی

 هيو دنکاشساپهلکم مت هلعاسمهنابفرعیضعب ىد |لكد شوخ یاماها
 هننرفس داں غب هاش داب ی دلپا رع ههاشدابوب در ںیار حسو یا ناخ دینا بواوارومضح ی

 رثمابم یدنلوارادصارماو د هنل واراضحا هن امه بارو دخا ی دیا هبلحزونه هجوتم
 ادم ەت هعلاطذبع رثس بنکییدنفا ی داراب لمصاب نس همنمخاعم یتداسابلفد راو

 لار



 هزافو دنص نراباکو كلما لجو راي دنا ذخا یی و لک ب وبلک ت سار تم ناغد بونلو ۸ [٩

 ندنسابحایرنفآیسارکمرونلو قفو میرمر انچا یس هتفعشب»یدردنرکه ل بوووق
 . اع ینسهزاش بطق هک مضو هد هکراب م تقو ر بودی | ل دزنا هنساحر نوجا یو

 ییلراع»هلوقموب كني دنفا یه اق هقشسا بو دی باطخ هرشمامم هل غل وا لها اشسا سش موقبلا

 لندآمهروضح هکیدوق هنزغآ كنس هقو دص بانک اوا والود قوس

 عاتوا هللا یلح قانالوایرشابم یدنفا یسنا نکیاهداهورهاتسدان هلوا متمدقدلچا

 هنکوا غاطوابودب!لتق هلئاتسامس یانسکرکس نوا هاتسداب نوکلوارکمررراو نکو
 وا ین راک اک كران وی دی د هلل ک | بو دیکن دنشساب لقعب روگیمناراشف ارپ
 نزع | نمامه عاتواهابامابرا دعاستشخ لنلا هاتسداب رکملنراکد نا رخ ههاشسدام

 فیرحنآ دعاس بونودو رای دروبب هد له شاو س هلکنارلذ و ساکن راب شم رون کم
 رشیشاک/ هسرغآ لاح هک ردق و ثلتس هدنغب دقر و ماش دان یخںلوا لک یدأهر د شو روق

 بم دردوبخ تمالع یدنفآ ل رلوا م ولعم هیدضقمب ردپ الفخ هلن ا ۵626ق ید هاخس دارد

 یاتکا دتنارابدروتکنیراقو دنصیدرومب هاش داب حا مصر دیا نایعتر دا اکا شاد مار هرز زو
 هلوا ر دشغوق هک ی فو واب بولا هنلاماشس داب ردیاروهط دوهعم قفو لق دلج ا یت و دص

 قژی شو هلالادکهرفس رسو 0 داوو هام دما نعاس کی

 هزالنا یماتسدان سا هلار زلح هکشموف ى َقح ىس ان قو ہردش ما دصق نام !نیوق وق

 هات فیرح یللاو ز بروم 8 نصر دزوک بو را بورو نادحاس یتفو هم داپ گرید
 ببسیسودعبوأو تاجر کر یسولخو ق دص ی دنفآیسا ناب راد دب ,دشمارغوآ ۱

 یاتسداببرقم و هنص الخ ندالب كن ینا قفو کود هممعد هلمس هطح الم نا والت

 یدرو بودبا مضو ققو هدر سم تو ور هنعن رٹ يا تهاشدادیدلوا تسهنسلوا

 یرلنرضح هاتسداب بو دارو نوعاط لکدلکهلوبناتسا یدتک لس هش رفسدا دی و

 قفورر ھنر رھ كى همار کن اطلس هلبوامرویب نامر ذوب دنوسذوق قفو هی رازق ى نف ینا
 ر دشا وار طم هن اسحارج | یرولفز وکیا لکدر ونک هنس هچهبهراسرت بو دیامضو
 یلبا مان فبرطوم هلب هب دهو هما ندهاشمرح یاش داب مع تالا ننه ء لا نرم

 لوتکم ك نل غوا باسا رفاام دقمیربخ یغو دشمانب هنس هلکسا هلج هلمارابتشکی وق بج

 باک نواکیخد يايا لقدراو هلص وم کرد ردضح هاتسداد بونلوا ض ر عدنا مھ تاکر هبا

 ىللاز ء : کرکر هوش ندفح یکیدروتکیدایا ماست نسایادهو هما بروسزوپ هنءامه

 شاپاق قسوب نادکر ک کو یس رب عونصم ندنغالوقلمفو یدنلوا نیم شورغكس

 فن راترضح تسد ی وق دادم ابر یدمنشل روتکهلبایدافتعارجا جاراکعاقو كنفت یدا

 ع نوګ ااو ام توت راہطا e E ها ال ر وما تامطعتسم عو صخ رهنوح

 هوا بولد هکیدر وا هوا تشخو اکا هلطاوزاب روزوایدوق هن دنم ی وس یدلنابلط

 یدلپار ما بواوا مت هدانز ندفغو دلواوغلیراوعد كرا و دنه یدزتسوکن لب ندندناچ

 هنسارقف نبمرح هل بو رای دروتوڪ هپ یچاړا بو وق یروافزویشب هنح كريس

 قدصت



 هاشسداب هکشعا جرد انعم و انس هماندنه هاش داو ید شک لامرفاو ن وع ندصت

 ىلا ند هضفر یدابا ی را دهنق ید ز لکدتشنا یم زر عو هجو هنق رطدا دغ ك rزاق

 ناسحا ینر ضس ید كتکلم یا قح بانج زد دہماز وب نزوا امر دنوکرکسع نوجا
 ینعاصم دادغرو هرک ذ* ساک ر شاک هلعف ندوف حد خد كن سیکبا هقمقطا ف هبا

 ی انییعتر دق تیافکو ی زا و هلج بولوا رومأم هلتماقا للصوم یعابا هعاوا قطر
 اغا شورد یشابیانروط نانلوارکذ اش اساغا شیوردلاوحا لیصفت یدلرو نرم

 بو دیا لیصفت خروم ی هیاکیراقدنلوا لتف كناغا یتطصمهداز اغ ز3 هداسرعمو

 اسغآ یتطصفو هګراو هنو دیو هدارغلبات ر دیسملات هنوط هکهلوق غاصاغا شوردهکرد

 یرانالغوا همروثم ودرد هاو هنيا كلام لواو هنیارس هنسوپ ین دقلدوانرادکهلوق هتروا
 تکرحنزوا تماقنسا لا هل هاسدا,فوخ یرره یدیاراشذک بولوا روم مهنعج

 یراثالفوا بولارارضح و راضرع هنکواس نسح ندصضافرهاغا تطمع ماصوصخ نو ربا 3

 یفس روم أم اغ|شورد ل ولا 71 .ناتسا اغا یطصم یدیاراشع !عوجر بودی مج

 1 ننک لاا قاحوا ضعدر مکدیآ یشجشرب هول  ابهیوودروا هالصوم بوک غلوا

 یلاوحا وسههاشداپ هلتطاسو اسان را راسو هر رو ود یدلرا ط یدلا هاب وک

 قاج ما هاجو ثعج هدا ر زبودبآ دست ناو د یرادربضح هاش دار سش اراشا عاسا 3

 باطخ bi هاثسدا یونلواراضحاو تبلطاغآ شو رد لحلوا نت دارا رضأح ا

 : تکدلیار كراو کربلا وب ذرا همان تیاکتس ناک ن دن تاتش وزا نوعا ٥ر: بو دپا

 نکو یا هبو دنکباطخ بولوا توهممشانکب کابل دهکن دنتشهد كلتساس سلحم
 یاغاشانهیدرا یرغز هدازر دمح هلکدرو ورازا یسا دف رابح وق یادم كلبا مد

 فالخ زمشباپ هسک ی رغ هنن راغ قاجوا یدشا باطخ اکس هایش دا بورود

 یناغاشورد نودرگس ورادآیمرها دوانرا لوااغا شادکب کدر د نسرروط هنژ دونا

 یسوبق قاتوا لاغا ف هلکید هلبا ماست هب لع هزق هاسداب لک کحبوتوط نوتس هش
 لح لواراپ دلواربصم هلج بولوا یل وت سم تيش خو بعر هراضحز اسراپ دروآ نیو لنکوا
 گراهماسا نیل هرفس نودپآ باطخ هب یادفا دیس اک یرعکب وك ارك تا للاب

 ننراکد تیا ماست مان اببوممهلوارداو هک یو ندنرافوخ (لنراقدروسوید كرو تک ن رتا
 لوس ںد همسة یالغوا نم ېکرجر ماندجا یاشار هحود هدانا لواراپدلا اح یتس ەل

 : نوی امه طخ شبا لند دص تدوع بولا نب رلباوجو یش مروتک ق اروا یضعب شاک هلن
 رما ودر دشالوا هب اش شب اب یسوم یاقم ءا لوبناتساىلوب تورو هنالغوا رول م وان

 یساغا همروشودر یا تآر ق بوج ر دش لا ابیسوم یطخ ید مالق رب تا
 رادمانلن اقا قامورویزمدنچره شمر بت و دنس هم لتق نام لب اشا طعم

 اضق نام رف نکل یدیایراهنتسا تحاص دنآرسالنا قاخ نسحو تدومو تفرعمو

 راملناشاب :یسومالوعفمناک ا رها هل یضقل نوعملوا نهم تکحرح هما اعل اب ارح

 یدایآ دیس بورو دغو هلا یکی بود سبحو ذخایر بو دردتکن یاب شش -
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qe وفع نر ليسا مطعاړزو )غا ینطصم ی هود نیکو غم ها ده لا 

 االصوم ماعنا و بوط لقنیار نواشم رد شاف اړ هطفاح دا دغر هادی بونلوا

 نابعا لتیامهروضح نوع“ ںواشہ روما ضعب بوابر و ماعنا ه ارك ەنلوۋوق لھ

 راک |ثرملک هنلقت اب وط زعلاب تون قر هنلوارکذد ص وصخ رهراد دل وا ۳ ناکراو

 ترسع لکنک ندهرق هلغلوا نوبزلیرابق اب بولپرهقراسوءاجکح بوط تود نارا

 راب وط ندیک ندوص هکزتاجالقع ضعپرابدیدردیسانم لاسرا ها ییوص طش ر دراو

 هاتسداپراپ ید ردکرک له بی را رقم ر هک مزال كانك تلو هلبا یسح قباوع ضعب
کما نیسګو لوبق یرز یأرو مالسالا حسو یراث رضح هاااع

 یرفب هل

 كرو ط لوا هزاع بابزاوا غز یدلوا نیعتم كلر دنوکن در یسقاب ندهرقبوط نان

 ك رد دن وو یدلرب و رارق نزوا كلرپو هربخذ هرانا هد دادغب یونلوا مد زول یراهناد

 كاد هر وک یرکب٥ رک ص لق دل راو هدا لغد ارزی دلا روهط رص) لق دل راوهدادغب

 نون اف بوایو و یصنم شرم هیاشناب دی ر وکل وزعم ندم ورض را یدلک زاروط

 یرکسعسا وسو ماسو ركسع هعبلط ىسملاو رکد را د یدل وا تبعات زادمود مرز وا

 ندلصومرامت عازن یدنل وا نیت نزواراپوط هدازاشاب یاغون و هنس هطفاح لوق لوص

 یںنفارک سە یفاف بودیا عاز كتماعز رب ودر ییا هدور لر 17
 نک لمص ن را ارا

 تراک د یاس یخان هشواترضح هاش دا بویلوا یاری دهنلصف مطارزوبویلوا

 هکمادام یوملوا با هن لنراق دلوا هعفارم تنونامه روضح بوروس ود م نوکنب

 یس

 كنىسکبایدتا نأمرف هاتسداب كن رلکدب دزدلوالصف یوءدورد نام رزعر لندن

ول ندلصوم هلا هانب رفط رس هاحااع هاسداب وابدسک ننساد ید
 مان هجراب ب

 لع یدلوا بابق نودرک مایخ برم بآزرهنر اک نیا سالا ر ضخ ندنا لزم

 ۱ رومط ید بلامطرب بوروتکتمأعز لواحرب یرب ندنرابلد یا مور تنلباقم یاج

رمق ندو كنو یر لنراکدلیا یساوعد نامفحا بودیا
 ردراو ید یتماعز ییا ی

 رکسعیدنلوا لتق هلکچارومظتماعز یا هنر زوآ عقاولا فلق دنلوارطن هنلحم بوب د

 وص هجا ندارواردس ندا یلزنم لهامشم بو ندنربعم یوص باز مالسا

 یدنلوا لوزن هنراوج یس هعاق كوکرک ندا بون وزن ما هب د هوکووروک ن ونلاو

 قأرتوا نوکرب بونلوا نامرف كم هکق وبح هرکس ءال زنم یرلکدید یر وڪ قوڊج

 كوکرک ی دیا راشچات بودیا هیات یب هعلق راسابلزق نالوا كنیم یدنلوا نامرف

 نارق ترصن رکاسع بونلوا ددرت انصوصخ كزكوراا راغوت هلنتلا ی هعاق

 هیوامه عبس نفپفلواع.ق نون تو رازاراغو هدوللم یغو دلوا برق پا دعا دحرس
 نکیارادرس اشمایورسخ بوراو هزوپ امه رومضح هاشمابینطبضم نادوبق هلرامتا )قلا

صخر هنس اق ورىك كراغو كد هبعل وا هلماقم هلدعا
 1 هاسداب دوجواب یدبآشرو تد

 كما ر وطخ هرطاخداوم قج هلوا ٽيشخ و فوخ بج وم هلوقموب تبالص تسر

 كنج ر درس خرس مازا یدنلوا نامرف كوكواپ هلیییسیسعنآ ضرعوب د ردلکداور

 اسا, ناعنک
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 هنئراغا دعا كلام اشسادرفصس یک اس هقسخاواتساب ناعنکرژو یسلاو مورضرااتسار ناعفک

 ناخلع بلک ی کاعناور لنراکشآ تم زع هرزوآ ناور هلطارات اترکسع نالواروغأم

 لع بلک ب ولپز وب یرکسع شامازق هرکص ند هبراحم طع بوقیچ با يطعرکسع
 بو نوا موجه هجگراشع مال تار کسع راد تا رارف یرغوط هب هعلف هلغلوا حو رحم ناخ

 یانهرکب و ږار بسا یشابلرق لنز هج هللارانانلس حاع وب بولا نس هکر س خر ہسزوپ جاق وب

 ترسسرسازوتواو هلکز وب تزودیدلوار سیم رفظو تونغ بولت ذرب هکرعم یواسوکو
 خد ندرکسع نابردیوکهش راغروز ر سام دقم ی داو لوصو هنون هه یودروا هل | هما

 دال زا لو واسه وسکا یوبخ ترمن هلا هرهخ ذرفاوو لبد جافرب 1

 لور راوج م طعا ماما یدیاوتب گر ا ا هربخ

 ىسنلا ا کز ات هک رک زا تکرح ندرادکسا یدنلو

 ندنفرطوف قلکارق ندنبناجیغأتس |ی دا دقنااب : طفاسدا قد "هرصاخم( "هرصاحمیدب | قارتوآ

 هدر روا ی دیش | رک ش امل رة یرللح لوا بوکودندنسوبق ملتح ماماتارورسخو

 یراق رلوا لفاف ندلح لوارلتسام]رقویدرمر و لا هس رتم هلغل وا دم ندوص یتمس وق ق آ
 هل ثا دنرق کیا شاملرف مان د رمز نئیا للصوم ید هاش داپ ارز یدب!شتلارخامدقم

 ناقدلوا فیض هزابرعلا س ی د ہشاک ه ترک نول یج یعاثس لام بوقص ند دا دغر
 ك رر: مواب لنا ف رس فمعط هژلبعاس | ینراتسا دیر یدر بوک اتسدایر وضح نوت و ط

 دازا بودیااجر اتابرادعاس نیغلوا یر رنه قلعتم هبنآغاویرعتسو یفراعمشعب

 یلاوحا زثکا كدادغب نودنکهلس ەدادغبەلىا رز لنایاتماد رادعاس ید, اراشا

 مطعا یز زو یدبشمرورخ لګ ریمر ورم ینغ ودلوا یل اه ندکرادت یتمس وق قآو

 ناس مرق دنباب قلو اا ندنتمسو بق قآ ب ودیا ضرع هنو امهر وضح ین انعموپ

 بولیروق هنکوا یکتا معا ماما یعاٹسداب غاتواهکرد خر وم یدننارو دص یماتس دام

 :هنیرز وا هید تیم کو رو یدردپ| ن ایرج ندننبع باج كغاتوا وص لحد دکل وش د وٿ

 بونلواذ ناب رق سر قرق لح لواورایدروق یرف سر ہمق نوچ ارابصح كنج ىائام
 ندنع | لوخدرغظو خف نهن راب ززو دم رس یرائرضح هاتدا وار دنا ق دصت هبارقف

 هو, مه عانوا بوم رک هر اکرام دقرم تل رائرضح طعا ماما بوید مردی ای اسا

 هرکسع نوکل وا نامهو رای دتبا لوزبوراوهب یرفس ريق یرغوط نو ل یو
 ار لنرورم تعاس قم یبا یس هک الت بوثلوا میزوت لیتفو تورابو كر وکو همزاق
 یرھکبو مطعارزو ندوبق قآنزوا بر وی دنلوا ترشاہم کل رک هس رتم انفارطا
 ندنفرط غاشا گراذااتسا لعهدازاتساب نالسرایسم درلکد ی مورواغا ننسح یساغا

 هلبا یرابوچ قرقوراد هنبزخروگدکبرکب ساویسواشماب ینطص یر ثوط هبوبق قلوکار ق
 فیسحیسکب راکب یلوط انا هوا ند ولناو یرلکب هبنولواو لی دنزسوکو یتا ی وضع

 یجروکب وریکهس تم هدازاغار دیس یشاب یرغز هلبا جار وچ قرقو یرکسعربصمواتس اب
 e رف نوا عقد نلاف | نویس ددیناجوبق قاوک ۱ دز پارت
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 ب ويعا راک قلقوجیلاعت هل "هیامعد یدمشلژ درللعشم هد رابصحی راغ ندا دلوا باشم

 یا رد كن هلق هالرمارکس« یدنلوا مام س زنم گلد هحأاص یدلوارا دجخز هنسکزا

 كنح یسنړاو هچک لوا رایدتبا هطاحا لام شوق هم راو هنیراک طس ندنفرط ییا
 كها نىل اع هاسدار رشابلرق لاوحا ی دنل ن اباتساب دج لناقواتاب ىلع یرادراو بولو ا

 یولعم كمع هاتس یتمهلحو تلق طبر أب یربزیسو عفو یناوع هنر زوادا دغر

 یس همدابص م ك هاك هد اه وکی سما هبر | عو هلداح هليا ضح ناونعر دنکس ناف اخ ق داوا

 جم هم نران ایرا دمأت بودبآگارداز نکوداب لایک

 دادغببولوایش مان گل ربع گفت هداس , و فلخ انربد مافلخ ند لح المیاسور بو وک

 هک قداصافا لغو ج اتوم رج E | هلا ما رقا هب هلن اقمل:راکذح ناورو

 بودیاتاداس9, ۳1 ا هواقالطا لس هلا وعأو رهطم هنویامه وقع هدنخا ناو ۳

 هم ېدو 0 لوا هلتازا دا كفن كس ید نوا هسهعف دون یدنشمرات روق ناجیله

 یدلیا همت کح ینس هطفاحم دادغب بوذیا ماست ها شاک یخ دا دغ» یراناخ

 تیوقتو دادم | هب هلق هسر دیا اضتقا ا > ها ناتسامل لو همش یسو کک اتو

 لوح شفا ور نالوا هد هعلق ی كيش رارف لح عد ق ۳ وو یل لبس هطح الم كم رو

 قملضت هللا موجه ن دینا دوهعم فالح بوم | هطحالماعطق یغاذلوا هرصاحش ند نفر اط

 یوی ما دقا هد هعفا دمو هبراع هنامآ ی دی اراش اد نیر اق دار غوا هبن بوتساتس عراق تنل وا

 وصعلا دع یسأریا تانسهرصاع هعاق تام ن زا یدررردغاب نفت و بوط ند ةعلق

 هیاتساب نیسحیدرود هاتسابنادومش یستلا همطعار زو نوا یداکراب وط ندنیناحهرف
 ناو نوک جا رایدزو سنآ هزاد وط ندلوق حوا یر بولب ردشلر هل وایدلر و

 ندرکشل لنسکپا نوا ثابجر هامیدلک شاب زوو او لد ترود نداشساب ناماص یسیلاو

 یسلاو ساارط بولیر دن وکه نتمس نرابرهشم تاب رادعاسرزو هبسوبق لمکمو هورکرب
 اشارا دعاس هلن ارکسع تب ییا نوا هلجیدلتسوق هب ودنکی خد ساب نیهاتس

 تكکور ندننافاضم دا دغر هن نابرهسراپدیا هیهیصق مان نابرهس بولپٍیا ندودروا

 مالضارکسءردرومشمقیراناهک اصوصخ ردولم لب هکاوفو همعطا هکر دکل ر تمعذو

 ند ابرهشراپدلک هن وامه یودروا هط هات مانتغا بودا تراغ ییسحاوت و شاد رس
 ودبناغع همقو ر هک اک > مھر دزور رود لق دنلوآ نزو نو مه روھ یس رب كرانامر

 نوصطتسلار ا وط حوا نوااتساپرا دعاسیدلپا رمایرلترضح هاشم دار

 لخاد ندنس هعلق و اسوف هلا وح هراص> لخادم دبآءاروامیذاحم هود بوک

 هنتساكاملزف و یدربو هبآ ارش یرلاش نالوا نما ا ا اکو ی

 انس هعاقراتسوق نوا مم وی اغا نا ع ا)هتفحیسا دشکاتسابرا دعاس یدو وقواتمایق

 ڭفنمندىھاتىداب :رطن هب یسدنکب و دا بصز شابه 9 زوا كن دیواو یکسعه)ج نالوا

 گ سكاس رصاحیدراقوب ىلا وحار ؟سع بوک هنس هعلقراتوت هعفدکپ نوک تب یملوا

 كرل هلن دنر الو اس ا, نیسخواتاپنادوپقو اوز ورک ق دنخراس زام نوک

 یزتکا

E EE DI 



 نواورایدا ات نیاکز کی وردلوط هل قاط نیر زا مر د انچا جک ه غل وا بارش یرثکا
 1 کر اليد وراشاب ندیا تقبسی رک ذندنفرطاتساب .ناعنکهکی بل ینوک ی وا

 لتقیزکسییرات ابلزق نیعتم لنزرفت یکیإ نوا یدناوا ضرع هزجامه روضحبولک
 ننراکدنا هزاوآیکراج توصیدلر دوکه راس رتم هضکینر هلاسیانهرکیدرود بونلوا

 وکسع یافرظ ندفرط یرب لترکدتنا لا وس یلصا بواوا عج هنیران دی هعلق اتم املزق

 لتفلیانا یئوکی و نوا یدرار دیا نیکلع یضفا ورودی ں لا یر ابات ہرکیر ا وراک ی دنصهاذس

 ند ر جا رب ,ونلوانامر لا زا رار , دوشمرق هب هعلق یراهعوطقم نشو رهلجورابدشا

 كيرو "هم ال سارک سات بو۸ا اوا ناسمرف ڭا روس قاروط هلغمق وص د راک دتنارغح

 ایران بول نک ایرنا و اا ردنومقو

 ندبنا اود فارطا بودیا ناہمرد نماد هکمر وس قارعط طرکشل لج راپدراقچ راہ وط

 لاسءحلاثماندفا ربط نزز | قاد مم یاصهلار مر 7 هو دماس اه س لابا یر رو

 ین وکی وا نوآ راد راتب ان زا دراصح بو ٍردلوط یراق دنخو رابدت ادم , لا

 كنو امه روص» بودیآف ا رتدا همکو دیا رسوساحونل وا څا شاملزقمات یادمه له

 یدب دك تاد ازا ز5 سولد د كر ۳ ءازک سراب د بو بازاری دغاکو د م دلک هدا دغی نا خسر

 هاثداد  یدنکو 2 !بولوا ص الخ ندلتق هما هم حو د هلک« 1 یو و لا و

 یزد روک رکسع یاس ورو هراطباضرت اسو هبارزو بوراو هراسزتم لما کا هانیلاع

Eهلنا هنا ولم ت همغر و در دمتقو تری غز س هع ار وص هد يس هشر وغوا ن  

 کنج یدو هایم نج بواب رق یز :داجح ارج دںعتمو ید رر دیا تی وتو وم
 تار ابهد بییطت هل هوجو یون كرکسع بو دیا ن اسحاو ماعنا هرانلوا ا
 كن هداز یلاغحیساغا یر جاپ و ینس هلف و و یا مطعما ر زول مابار د قوی درا زدیآ دمقت

 دعارذزو رک هلج بوقیب ی هلترشیابا اسا نیسح هلبا نادوبقو یتس هلق هشموک
 "ِ نکباهدادرا ارف قلوا شب ور ی اراشمار اب هک اخیرب :هدانژ

 ات ب وار وکی لوا كل راك هلا س رت م ه)عاوا مد مر اسود رد راوراق دنخ و واسرتم مع

 بوف يج شابلزقرادقمرب ندنلوفاتس ایس هعجع ار سسرتهرف وک ک کس نوا قتلوا

 یر, بوقيج ھن و ساب نادوبق هاب رپ دز درصاعوس اخیلففلوب هاکآ و رضام رکسم

 یسهعاقراتوف بواکب وط ناب جوا ند لج در م روک ی تر وقط نوا یدنلوا لتق

 رکدرابد یس ,وابولک یخ د بواط ناب ىلا فوکی ے۸ رگدرارد و هراس تم نالو انف رط

 نکن راب یولس رتمیول» وط جاق ر كجو ګو یدلرو هیاساب لج ش ورد یسکررلکد

 هقشابس رق ەحرر ھزمەلىا e فدیخ ادم شوردهلکمو و اهدا بوکود

 , هواندپهلجج راتسابلزقیس هک ی حوا یرکیو ی داپ ال اطبا ینراب , وط بور ٧که راس زته

 کب انوا نادال ۷۳۹۹ كفو بوط مع كنا کک . بوقنح

 ترودلمااب و شما رار دیا كل تس همم و دو کل رانا KR مس« شابلزفردق كب

 فی فیاوطویدلد از وکل ندزون " یس هعلقو یسارګ دا دغب بوس رال مطع هک ۳ و

۰۳ 



 Ci فیاطولا عوطقمزاسو یهاسمسو یر نانلاپیریامدقم ندر 2 ۰ هم

 ما دقاهد هلتاقم هلی دعا هنیاعمهب مالصا رکسعب وی تق رافم ندنوپامهی ودروا
 ` نزواهجو قتفلوا ی یژهقبأس کباظویس لج وکی زوقط ك بحر هامرابدبانزوا

 لع لغوا شیروبآ برع ری م یف وکی بن بعشرایدرهکه سم بوی ی جک درس
 یدنلوا لتق بوک یدایار ذعوب د وای دتوط نکر واک هزس ی در وتکب ودیا ایا
 مادقا ی دیا یسا دتا كلوا نون اکو تبسل |موپوک یٹوکی شو یک درودوين>وا كن ایعشس

 ننس اغلا كنجوپ بولیتارلکمعت هپ اب ېب و راپ وط ندهعلق بولپروس قار بط هليا مات
 قواز وو یسکب راکب نوژرط بوثسودیر ]رکی رچکپو ی نل اب راد هنیزخ ر وک
 لس یشتلازومکیا هرکسعرارکن نوکیا یدلوا رادجز ی رلکد یاس مر وحو

 هنرانکقدنخ یکرلغ اط بور وتک سکر ھ یوکیرکش کد بوذل واعب زو هبروط

 ندورخ ! شوک ووا ی دنل ادر او سېس بو ڈس ود یس ثساب یل د كاثماب ناد ویةواب دلغس

 فنر اکل اد یف وک یعدر ود نوا یدل یس یتفعض كثاملزقپ وقح هتحر رسا

 لوجو اساب نیه اسیسلاو سابار طواشاب دج یسل او بلح هکمردن ود یشابل زق ناک
  :شابلرق یک یراقدراو یدلردن وکیناج لوا هل را واز ناب رع غوا شر وا یهاتسداب

 برق هح ابص چکی یش: نوا رایدلک بولا لی درو شاب ری دنکب ولکج شاعمدپ
 يوقلار ریه ب واوا دتشم ل اتق و برح كد هن وک یل نوا ی دلوا مقاو یلک ف وسخ

 ق دنغ ن دلوقر ع ی دود دمسیسکب یال ازم رجو یسافایرای دچک: درس و یر چکپ
 "راپ رکن درس برق هرهظهد هعدرالا مو ین دب نوا ی دیش لوا ل صاح تما باق هک یر د بو لوط

 اغ وغ هليا راش ابلزق بوراورایدتی | موجه هل هلق هبارخ لنراکوا بوی و تربغ هنر یرب
 هکر ق دلو طراق دنخ بوابروس قاربط هکرید خروم ی دلوب لاعتشا اش و بحران بودویپ
 داقدنخ بودبآب اتعاب ب اطخ همطعارزو یراثر فضح هاتسدابیدیایسْنلا نوا ك امعتس

 اتسداپ مطعارزو لک ید نسرعبا شیرو نوچ رای دا سن لیطوت شرو رک شل ی د لوط
 لهیمردرقیرکشا هلا هد ر دراو نامزهشیر م یخدرولوا ف رس برقنع لنوسنلوارص

 ۱ یتا هعلق ردو ك تعا شو اکا رو ال د كما كنس بودا بأتع رارگناکاهاشسداب وی دد

 7 یناج ن ید معا ار زولاد ارون 2 وو ربغلو در دن یسانعم گو ا: كاس ردلکدر £

 قفعلق ی را رضح یلاعت هلا نامه زل وا "شرب هلک ]وا كلوقرايط مس اا رقەمھاقداب

 كنح تالا بوشللالحرابزاغ سیم هلل ی دلو ار رقم شرو نراب بو د نوس ایا ناسحا
 هوا همت ل لغ بومکب اوخ هرز وک لب اوب بش لوا بونلوادو ېڅ فرص انس همه

 هز هنخر بون اص یدنلوا شیر ووی هک شابلزقب ولوا ادصر نابسآ "بق هل
 كنج يطع بورتس وکهعفا دم هلباهب رانتال ار اسو كنور هرج یخد ووا دلکړا

 بودبا رادغآدس ل رکج یس هاو دادغیو رب ندهفصس حات ر كمالا تارغراب لآ

 ول اق هش اب هن اج نانیبم نیدر وغوارکش! نارد امو رکسع ناروالد هلن دصق ماقتنادخا

 هتسوب كنج هبترمر جاوا عص بوشواهراکدک لوا بود هبا هل هرکررانکی تک نوح

 هکبدوا
  ۳ FTساعت 3

 دودی



 یساغا یر ےکب و هر کج یخد ماطع یارزویدنلوا شواو اچ نیک کیدلو ۱

 هنیرزوارآ هلق ندفرط رهوار دنا تیزع هندناحرا هلتب وقمح ندرلس زم هلا یرهکب

 هدب مف دیراثابلرق ناروط وسرد زا او یاوا م دامی دلکید قارب بولقیج

 الق ولو |ناس رکود تس د هلا نا نارس حرس بو ولاق AE بولواكنح

 ۱ یلاغهلان نود بت رولو دمې هنسک قو 4ج نوکل 9 اراد 3 كنود هنآ دما وک ا "1

 خ تو ,قغطصم ناد ومق ترازوواتسان دجترامط تداهمثس رای لتا طبضیژهلق بوناک

 نە شا ,ل رفاحم ام "ارت ك بوح مالسار و هراهژق ن ںوج دابا تشاد

 یزاطذ (عهعفد تر ود جوا نجا یک بواب وق رگتسعرم ها و ۵ میم دايو اع لکا

 لس ۳ ی ونک وک س چ E لک ۶ ارزو یدرونل و لب لس"

 كاخیس الرف ناک هنکوا یک ست ناشف هلت ا رع غی بودا ناڪد یضف و ر

 تسار هننلا یس هراد تلنمترب نلسا ندنجت د فرط هاک ان نکو کمک کار هک ود هک اله

 ق دنخ یتراتوطی راغا بوشود ناکو ریڈ نالوا لنلا یدقح ندنس افق ںولک

 . نغب دل وا کیس ا لا يک وک واد وه رفط ر ۱ ونا رايد ر وتک هشرد اج راولو ڪ :

 یدلوا رابط مد ا بشار طی دپ سفف ور عرم, بوبلوا رتسام هلهابشم ٍ

 6۸5 دلوا تون کیا یسالاو دا فر اقا اتا ۱ یتطص4 یس اب اا لب اسار د لرابط

 نفد =i و یاب را دو اراب هد هفص نجیب دنلوا ن "د هلمطخا م مامادق رم نبات

 aE جر هہلع هيا ةجر اد تام وا دنعس شاع دقلف ی بنل وا

 هر رکدهعلقزوب یک یھ ا رابط هآ هآ ق دلوا ا

 ر( بود هیلبا تجررون قیرغ یکح ور ايل اع نانجووفع ین اریصقت ی تی

 دا دعب هللا قح نوعینس م نوک بوزو هپ اتاپ ینطصم نادوبقیاملتع تلاکو
 ود نوسیلوآ ثانیمم ل ومان مرتسا لزامس ناعو تمدخ نادنس لاتتف گلتس هاو
 تلمهاسدافلتمار ؟بوروسزو هبیرادر .شسیاناتس ر د یفطیصم ی را دربخو یک اهییذن

 ینایرت رن نوقیح ندو, امه غ وا قر هملاوید مردپآ حر ۸ رلاعدرمخو بلق هب دۈ

 ا ههم السا رکسع بولک هلتع رس هنسب رتم رزو نالوا.یرازاپ ناب لو هل

 ا مو هبولتاقمو تنی لو لک مت بو یی ن اتوبات ندنکیو

 هک ول دب رو لپ حور هل هلا یارخ نوردناو یدنولویرلاغآ هل دم الآ ره اب لبدح

 هب هعلق یک شا اليس بود .در دن وچ ا نوک هن كلوا ید بوروک یا م ال شاز کس
 یساغا جا جاق رنواغا ناوضر یسا یک كمطا ریزوراپدتیا موجه اموعیرغ وط

 ۳ ارییعت هکب دسودنکاله 4ا شامل زقز دقلوا لموحهو بوش ودیساغاه رو

 لواراساہل زق یدلوا لام الام هل ارکسع بونلواربض د ماقلاب راهلقب رق 5 ناصح

 نات انلرف ة ماعلتف بودا ناار اغ را رکن یریصس را رم لو داف هاب همناح

 E2 رس كابعشم هامبو دا لمآ عطق ندب رااح راحإ راتلو هدویجا هلن لک ك رو هل دبصق ۱
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 یار تسدودنلریسا دص نام الا یدیاهعج موبرگر وکی تقرف كنهرصاحماب و
 هل هر ویدا دغی یلزاغ بوق وج شابلرقو ندوی اراپ دتیادنب هبتاطلمم وة نماد

 یشاب سواپلکعد نوسقچ هرشط هدرانا هک كردنوک مدآرب هو ارارابد مرو
 نالوا دا رغب کاهیدلردنوک اسا نسحنالوا فرصتم هنغاعس نکن :واغاقاروط
 فاما وعرهطمراتدل ناما یاہو ندب راب رہ فرط بوراوهنرومضح نا شاکی

 مالکو مالعان ةر ںلوارنا رقمح اع تر وضح بدو £ < علم ہہر یرلاs اب

 حاج دالا لعد راد د در وتک هماقم دل رژو رووه> یفبل یوم نان لا س £ تیلسف

 مطعار !رزویدفلوا هسنتنآ وند بار" و رکسع عاقجاالوا قتلوا ض رعهها شم داب

 فص ییارادحاسو هابس كدت وامه غاتوا ندرداح رزو بولوم دق تب لغم تم

 ۱ نر تزور نام خانوابولوالامالام هل لاثما هرکس بناوجو فا رطا بول زد

 نزوا نیرز ت هل نیلعا هماجیرات ر ضح یز اغهاشداب بورود نا وب دیلاعرب ناشت
  ونقوص) هغا وا رهو و نزم هلبارادآ رها وج هنرزواراتسد هنادول بورا رق

 لت راماشتحا رس ماقم هللا هنا رتبامرابا ربشهش مصرمر لنرزوا یرازید
 - نامروت تک ناوجربیرره ہک رک نیرزو نس وج مصرم لامالغ نانراسیو نیم رابدروت وا
 رافوو بدا لوید ناکرار اسو ماطعءارزوومالص الا خش رابدر وط بویلغب لارد رکی

 تببوب قلخ ناسلو ناوخا زهرا لامر حاورا ادرار ی الاب نو ییارا ر# :تنروارب هلا

 رولوا ندنغتی "هضم مخ د غرك هل هاسامد هاتس توی درا راش لوا ناسالا بطر تا
 "یزاغهک ه لع راب رهت عاق هل رپ یدمروکحرج م شح يتدللاع " هبص رعراکتسا

 لوا بولوب ماطن ناد د بر" نزوا یاماس شی وی راعتس gk "هکر دی شمش
  یوتسودهنکوا كاخ شاتکب مطعارز ورق دوا ماعوصاخدانآ ج دزم هعیسو هص رع

 یلاع تخت یک ن ابر ریشم ینا رقبح اصهاشد اب ناخ شاقکب یدر وتک هت هامهرومضحم

 بو وآ او سنا لا ره یدلاف یلاحم نیر ولوا نامش 7 لقع ثحر وکن زوآ

 ۰ هتسداب یس لس كس لبآرهدروح i تس بولوا اعد یاشک بل هلداراقتفاو لل

 ۱ ابو عرضوا دز رکز ورنتف نداق ید ماینردزارپریشمشوا نوسلوارازه هدرهلاع

 هلیط رس قاب ی هعلق نوکوب ید یرات رضح هاسداب کد تیاوفع ی ابر هلا
 نر وغواكتمعن ییواما ككا زمکج تجز ردقوت كلوا شلک لوایید مدرو ناما

 ولبقهرس ارسو ج وغرس عص رمز بورویود نسروذعم نککو دنیا ی هبترمو

 شابلزقوراناخ نالوا هدو ی اراو هبهعلقوراب دا نا سناره رهو ج رو تعلخر ومس رپ
 هزر لیتسا نوسنک ههانس لیتنحا هرکصران وسقح ندهعلقن وکو ب نامهیرکسه

 هنرذاط م طد اړزورا رکن یلاخ شانکی بوروسر دقو زی رج هبهنسک نو سلوا ا
 هاسدان بوزایدغاک ه ردسع ز اسو راذاح نالوا هدورش !یدنان شاتکبراید زدن وک

 ناخلع دقنوناخ فلخو ناخ یلعرابو حاتفرم ردشعا ناسحا ناماهرسمالسا

 ید رکسءانوسقج هرشط U RE نوک برایش نویو رایت ثلس ب راسو

 یری“



 راهقچ ندنسوبق مظعاماما نالق لو بوقیج ندوبق نلوکارق ن که ها یر عس

 بلاغ بو ورخ همطعا رزو ناخ شاتکیراد دلوارطتنمهنس همقح كامارو بور دوکو د

 بو دیارامغ) لتلا را لق یکو تیا طبض كرکسع كرس را ابلة نالوا هدوم الانحا

 کد هاب تب صار رض رب هکر ابرانوسفلوبلفاغزدراش ها هلیع بو دلو ط تو راب
 بودیانادربخ ندنرکم كرا راک هلبح لوا یرکس 2 نالوار تمم نن رزوا لقط ءارزو

 یدرار اهن دو ع راب در وس ت راتسانوح| لاسعتسا هلاطبا ینرگمرسحرس

 شاملرف نالوا ور و روع ن اصلع بوق او ی !رکشل یابرد ںایکپ
 جاقهنب 1

 اب و ییدز انن وګان اما مالعا ۸سدا کلن اح شاتکد راد دلشسار هبطع كز بو وه

 هماج نوکوپ ندنافوش نان فلخو نام لعراپ وحاستف ریه قلب لوصو هیورعا

 رکسع ی كياراشلافا هک کم ۱ للعتوپد منو بوقمح ی کسر زن نسل م رب کس

 نمک بوراك هلق نيران یس هلجج هجکلوا رد دروکنتراموج# تس درد غبت تم اللس|

 زاوا هکر یدروک بو دپارازراکرا دقمرب راثسابآزقهطارکسع نویکو یخ | هل موخه اپرا

 نرالا م بورءق رب یراثم املرق یراق دل ول هدرهتس رکسع کک لوا ی وتو طز» نارو را

 نکسع هصک لواراردروط بول هنزمسوبق قلوک ارق هابسوروس شفاور همت هلک ااغ

 نرهناخراذ از اسو ن ارس كن اخ شاکر هل ماخما نکم یرا نم بودا زاغآهتراغوامغب

 یدنلوا لییعت رابح ابر وج لیعتم هلنارفت نوحآ طظفح ندامعب یا ابی اف

 نوک | لس بول واراوس هل شل یاس وروارما طارزورعسلا لعناتناب ارقهاعلتق

 هلناافل دب نمش دءام د وادعاد اسحا عراوشنو .هفزاولبدر وک 3 ږلوا ل خاد هدا رغد روتس

 قل وک ارق بوش ود هن اج یاور شابلزقیرادقم ك تورد حوا نالفقاب شاوط

 نقدراوهب اج وا مطعارزو راشہر وط ب ول کرا ہدرات دور هل رکشل ضمر ولنتبسوق

 ندنراثریحو فوخ یخدرادآ هلکع ضرعت بودازوا لاو لد هتسامزفرکشل شعب هدوراب

 یدل اق هکعدر دوز و ناک ندورکت لوا نکاس م ریالقع ندننقرط ی وش ات هب هعفانم

 یخ د راش ابا زقرای ارد بور وا یراتسابلرق ندیا اغوغ لوا ی سعب ندرکشل ناروهتم

 نالوا هدر هلقو وراپ بولو لاعتشسا نیکی ل اتقو برح شتآبو روط هکنحو هعفدا دم

 وای دنا دیه نالس4 حارب بولا هغنا ك نفتو قواو شاط هنهورکر ور عماملرق
 لق د لق بونقو امرا طر هنیرکوب شو ی دیا هدرزو باکر یدنف ل هرس بان درو

 م نکلیدیآندنسل اهانور رطرو رمیدایا دیه بوروآ قو نم رهآرب ندورابهش

 تقولوایدبا هس؟نارف الا ناف نتناکواشنا تعنص یحاص تعیمط فیطاو تورم و

 لوا بوکچ عاق مالغ درمار مان لیلخ کده هیاساررادحاس و فيل را
 یاد دلتسان هکنح بوروط تم بواکچو رەکراتس اہل زق یک سک یاو ولا كرس خرس

 هش بونلوا ترشامم هک بور وک نیراتنغل هلهحووب كش اعم دب شاہ تینا طعار 8

 هکر دو دیا ن دنراب رقم صاخ مرح نامز لوا دک اغا مهارباهبضفوا راب یاسا د غمر یشفاوو

 زوضحس تكد درما ناسللادپ لحر ندنركسە]امو رک د ر دنیا دن ناما اتم دا خفلا عر
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 ندننآرجكنا هاسدا ر یدیدز مر و ناماز ,یکلرکب دد اما هاگسدأت تو ههاشداب ۵ ۹

 جاف ا رح “هد[عاد رمآ لاک دیدن غ واو راد وس هنا هن ب واوا چٹ

 دای دنن وغواوپ هله بوی اق م راسا دنرقو معو ماب ابلکد لو چ | بوشارغس هدا دغیر دلیپ
 زز مر و دکور یسیرغو طزرر و ناما هرات وعلم وپ بوملآ یز اتنا نوی زکہش وب تصرف ی مش

 راسا هکر دا لح لوا ا لا ا دأب یدتکب وقح بو 4

 نک هلال اس اب بو دا دممشیمدآ هڅو یسک ر بو دیا عورش هکنجیرات ابلرق بورکو جا
 ۱ یا هنسکناسلیلسنحاصژ واتفاق س ندنسالع دا دغر توول وای دیراشم هلت ۳ ۳

 باعد ك دلغاب نوچ ی روپ نس مدر و ناما نب بو غلب ضف هاش دا, یدرونکس ابلزفولغب
 هاتسداب لکدید راپدغ وط قالوق هاماراپدلتمابهکنجرارکت هدورمارانوب هاتسداب لک
 مدرات ات یدردن و کو در وتک ربخ بوراو بون هرکرابرب یدئیارما نان ات مالغ كاج و کو
 هش ءاسداب لکدړو رهخ بواک بور وکی کنحرازاب نالبر وقهدومق قلوک ارق بوراو

 عقد نیراداسف كران وماهوشراو بور دن وک ی اشماب نیسح یسیکبرلکب یلوط نا بولک
 رادعاس یوراواشساب لاسح هلدرهدروس همسان و ر د رانو سدا ماع لتق هسرار دیا دعت هلا

 ردنامآ اما هاش دان بو ریو لسنوراپ دنک هز هلق یو دلوا رایضفا ریسمکی اهل ااا

 راد رقح هرشط 9 فلخ وراب لعوجانفو بم هلکم یو تلامنساوید اله رذش ط بویف وق

 ربمهدوخآ نکل راد ریل وا ماسدو فیش : هنس مجاشان :رادعاس هکر کهن و امهر وضح

 ی رارگتهل اول امل هل رو و نالوا مه هل بوبمقح نقی توام یب ا كانو

 رايدلتسا هلق درند دعا لومقىاما بولي بوطهاشحاق رب ند هرشط لک لا نامصم

 یشابل اردرفاو ید نداملوا دخایردو نوک < ندچاق تبلت كيب هجن ةعاس جار

 ا رد نالق قاب هد هلق ن رانیدلروای رانوسلنکوا غات وارابدر وکه ن ءامهروضح

 یاس یدقحرانآبور دنوکدخآکوپ درس هقح  هنرااغوا حاقفرهم بو لب !بلط ناما رارکت

 کیدو شاب دعب نم بونلو نامرف نأارار کتب وات | بلط ناما بوریورا رفهغمقح ید

 و  اتسابنیسح یسیکب رد یلوط نا لع لوا ی دنلوا هذن درانومسهر ونک تاملرف

 8 كراو بوروس یضفاور ںالواننرزواوراب هلن | سود برض بومح هی وراد هلمعاس اكواب

 ی را رکج كنکنح ریاست !زقو شی وانأح هسرآ ك ولت دکودیغاساود ك لہک القس

 بوش راک هدەراتساہلرو نامکود یغاسا ندورابوند هل بوملکد د نمای ددشلوا ن نوع

 نا سا ناماهراتساملرق نایت روق ن دچا ةن و لاق نن ز رای دشا رشق همعط شرک

 ندوبق قلوک ارق ضذاورز وب حارب ر اس بواکە ن وامه یو دروا یر اغوا حاتم ب وملوا

 نود عالرکىقع ى کس رص4 یکی راف رقح ندرپتس یتدوادارابدنک هنن“ لابد بوقبح

 ننک و مس ور اد وکی لر و مغر بونآ ناج هنابر مس ید یرانالق اب رای دتا ل تق ینزوب جات رپ
 ۰ نما ندشاملرف كمزوت وا عوج دایدلوا كاله لنتلای اک | بولقس د بنک راشم یک هتل

 درنرض كذفت و بوطهد هرصاع ماب |یر دق كب نوا یدراو هنس و دروآ هاشرهنز ویحوا
 یرنل وا لتقهلکمبناسماضقن لنجما ن وکچوا یخ دیرادقم ك یب یرکپ بولوا كال

 دآدغد
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 داسال زد کیلا ات یدل ها ارك ن دنس هثحر هدر دع هدا ۳ انا دادم

 مام یان ماقتا گز د کو دارم مع هاشمهلوا ناج شو یدیاراشمع عقب ناعراترب

 سفام رای دال هلو لقع ندیده ما اراک ی ولو ارا و

 یادادهنس احر تجر ٥ بوقہح فص فص هد رازالغواوت روس یگربتمو یس انامرودادعم

 یررهوقملوا تراغیرللام كرنا هان کد نا تاوصا مروا فا بحاص٥ ات داب

 عاسب مح نعمحوم یرل اوكتسەش وی ډنلوا تدانعنامرو له اب قلا نسامشا و قب ۳

 تبحاص لس رونلو ننی ق یرازد هلنرداح كمر ۵ ها | وار ؛هسکه سند الا دلو

 هلن یهر یوا میو اه دادغت یدیا هساوا کرک ا دا هوش
 0 لبا ید ناذآ بولوآ كاب ندضفاوز دوآآ تنامخدوحو دانا ت تشې دا لب ن

 "هیماس یاس |بوئلوااهعمجو هسه ةولص هلن دخاسمو مماوجوا دص ر الف یانیم
 هغطأ نالوا هلغلوارنمو لغح "هارب, مالا هاتسداد "هبلع "هبطخومارکن اکا ۱

 مازخیراترضح هاشداپ رای دوس را را هه لج خوب یدلوارسبم قاو ارونم
 ناطاس ترضح جرات بدنیا هنوکوب یدنفا ی مالسال | ع راي دروس ودر ات طفل

 یر ضح یاست قح موج ۵ هلت داعس هدادغب خف نوچ یدلیا بابماکدارم نانیزاغ
 یراتر ضح مان |هاتسدان نوکی سرب !مور ناتان لک ناسل نگرات ید دی دل ارسم ینا

 بوراو بو دیدلوا رعزو هنرانز یرائرضح ج مامآ نالوا ریه دم رس یروشهزجرا

 راب كلنا توا دصو لارا رو یدایاراعدو را 2 هدرا رٹ حور بود تراز :

 نر دصو ماطعیارزور اسو مالسالا سو طعارزو برش بز ىلا ناودو
 وفطو خفه "ین اموع رکسع ناطیاضوارماو ین راب کیو راکد رلکدو تلود ناکراو

 هاتد اب بولیر دمکرآ هرخاف تعلخ بلوا فرشم هلا یراب رهتس سودنمآ د نوا

 روخآ رم كوب بولیزاب هراس ب اکمو همان 2 نوکلوا یدلپارا أعد رخ هنس ےل

 نونامه غان واو یدلردنوک هلوساتسا هد "هدنرم بوایرو ترازو" هیاب هیاعا لملخ

 هن ریمعت هلق نوکلواو یدنلق ناکم لیدبت بونلوا نامرف لقن هنسوبق مطعا ماما
 ةف وا ضرعلو لخد هدرفر رانو سدا روہظاو رو ایأع ر نيا افتخا هد رهتسیونلشأت

 ۵ رکص ندزو ت رودبواب 7 و یصنم قلذادومق هاشابرادعاسی فلر دن |درابدانمو د

 ۱ وخ ارم كحوڪكڪڪ ی دنلوالاسرا یرما كنس هطفاعیزوا هوعمضع اغا لدل

 روخار م كح وکیل هک یار ؟ روخ اوروخا هم كود هنر , كىا فا یقطص مروا

 ۳۳ )ارق هس لبا همان نخ هدازاغا نادنخ نوکلواو یدلوا

 یدیآ یرق ناخ نیس>رول یسرکورتم بورو ناج ةا اشعلا دعب اشا ارصو دنک ناخ

 یرچکب یس را یدنلوا ضرعن هنمسرب بوفلوا لارا هیر دی هلا یابن) هلی ام حج

 یلاغا یرعکنا ما یطصمرا اکر بوبر و یتابادادفب هیاغا : نسد ك وحوک یساغا :

ارفیدنفآ یسومي درک لادننسر دمو یدقحدللا ۱ ۱
 یرعکبو یدلوا یسضاف د

 ید اوا نعت هه اع داغر هلا یر: رهن كا ا 8 شافت یسا تک
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Taفا = 5 اا ماعا کر ضشر مان یافحراق نددا رکاعون و یب  

 افلا نارا ضد بجا بونا اوغءأبب رد :دلوا مو

 بودا دارم ثمر دوکف شن امز رب ههاتسدا نان شاتکب الف موی دیشاوا هناعاتسک

  هلغلوا یر هتفاب رهوح و نوتلا لنلپاجرولا فیس بوید مهر ود وکنب بون لوپ ی: سیار رم
 ۰ ۷ رو هل اوم ر دیا لاصرا ههاسد اب قیس بو دیا لی دب لئاج بو دا ممل ندنعبط تلاذر

 __ سانم هیودنک باج کشاکر دفیس فیطل باحیکر دهباتمارا دعا بواوامقاو
 ز راد ید نوبنشیالاسراهسیا او لیاجبسانمثلفسوب نوکیا ن کن :یدیلوا

 لی لس : هبسناراوک دا بسانمور هوم و نرز ل "اچ ل US دنلیوبسبو راو ريخ هلا نایک

 ` پولک نوهط لباج هما دی دمو صحف بولوا مولعم هیضق ررو باوچ وی دشتلوا

 هنمعدو تافتلا هو ثمعت اد کرم هاتسدا ::4/ةیلوا یرتعم یاغحراخ

 تاصعرهتانع نخ ندبسییمآنسریل جایا قران هم نیا ی زنم
 ندنق هوو قد د رغ یدنلوا برض قن عزررویپ نامرق ینلنق بولد ر دلکد ل ومأم

 یبسماتسداب هکبدید ههاتسداب لتکوا نومه غا وایولوم شیوردر لوا نوکحاقر .

 قرغتسم لب هبصرول ۴ هیتر ۱ و رس باف مدغم لد فا موب كدادهجو

 فرنعت و دی دم هب تای راببط موحرمهاتس اب نوک لوا ی دبا يشعءدرلوا نکم خر زر رولوا

 نوکهمج هقبقطا یف یریاراشمرویبماتاومادق کمر دیا موج هب هعلق پودبا
 زومعد میطعرپ هد ام و وډ بونلوا ن اما ل ف وڪ ا نوک تو

 ل وا یدل اف لنچ اروماج قرتسم هو صر داج پولوطەلب اوص راس زتم هلج هكېدناتسوي

 لکد د ی  هعلق یدیآ هسخاد عمل لبقر ومغی و یدتبار ورط یتراتسا عام اک شیورد

 FE قفاومربب دت جهاد راو یلاعت ےییا رم یدرازملوا ارداق هتکرح مدراس رت مر ا

 رثرو خرما ںعب ی ںلک ل وج هد هج و نسحا لو طه لار تمهبولوا عقاو
 مام | هم انر اط مالس الا مضیدنل غن دتکر علنسا رازار دام بوغاب ةيلاوتم

 رو دص یه اتسداب نامرفلس اب قفلو اوهمعنیرادف رم یف الیکر, داف :lae یو نم

 موش تاعابمو راها لاک هتم دخ لوا تا لابی را رضح یدبنق ]یی بوریا

 هرهوخب لبدانق مس ورزو, 0 هر ور«هه یر الد هبا نالواهدنراهخاسوالاو دیا تارو

 فرعو روا فوص لی وار وکهسیاهنره مزاول راسو هفو بنص بو بیا فیت هلا
 فرصتم بولبر و تراز و هللاراصاخهی و دازاتما نالسرا رایدش ارادت رازاستسدو

 ۱ هرگنراید بولې وها شاب نیهاثس یسلاو ماتس سابارط یلابا .هفسولو هیاتما فس و

 رایداغا دجا کال م ماشدا را دعاسیدنلوا لغ همسارا ارطاتماب دتش وردا

 اثبات شوابس نالوا مطءارزو هعفد یبا ناخ دج ناطاسرود ب وهج هلن ۷ راز 9۰ کم

 هلا یضفار نالوا یسیضاق دادقب ندنفرط هاتسیدلوا را دعاس هنر كرو کم

 لاسرا كاس بع یدا دعب نالوا یراد رتفد لص ومو یدنلوا لتف بورک

 هنأمیم

۱ 
1 
۷ 



 یروک قلا ىل وطن یدلوا ثم اب هنلتق ی لا وحا شب یلعتم هضفرو یلامها نئامہم

 هیجوت یتابا لوز رهش هیاساب دج لوزعمندینومطسق بونلوا همجوتا هیاشناب دن
 را اسو یغوا حاتفرمم دقم نعلوار رقم تدوع هب هم هملع تلودردنو امه باکریدنلوا

 ال اع هادا تدوع یدل ر دنوکهرکبران داسومحم یراناد 2 مارة نالواسوبحم

 كيرا رح لا بولوا نزوا هجو همور رابد هانملاع ها ماب ,لوبآنسآ بنای

 هدا کولپلی نابحهفولعو شواج وراهقرفتمو راق الوص قم سندا ینرقرم
 نزوا هاو د ن رها بورو ماظتنا هنلاوحادا دغب وراپ دک هنیناج یف دم طك ی سوم ماما
 یدلوا روم امهژتماقآ هددادغب دمار تعا رزو لب مالسار ؟سعادوع نوچ قاماقتا

 س رفت ی بیرو هرضع ثقو نوکلوا نار س خرس "همه ماع ل ةقو هناخ توران قا رتحآ

 ینرا دقمرب كراصح عل بولوم دہ هبق ی اعیکیا بو دیا ٹباص شا هنس هلاگورابدادغب

 تمایق بورجوا هیاوه یرارا دو هبق یکر ولی ا فل لقدسوتوط هریاباذایع یدلپا بارح
 هعضوم لواو را شمر ونک نوح ! مب سومامر دقز و ر کس نف رطایدنلوآ نظ ی ںیوڈ

 رکشل ندیاربس لبوص لوا لفاخبولوا ك الهیزنک شبا راشهوف هپهحاس بیرق
 هاتشداب ید كاله یمدآ هضراخا نننانداوهو بورحوا هم . نس هجا دمالسا

 یا اپ انس هلو الج هرضفاور تدمکمینعموب بولو ارو ضع: ند همضقویراثرضح

Er.نرداع كم کرهدکراپ دا دن رللالد دو رای رتا لامرف ماع  

 نمأتسم هسا یررداجودروارونلوا لق هنر نیما نوسنلوا لت هسیاراویشابل
 سشناشغابیلقو یناجبونلوب لانرداع نفرت شکر
 رایشت اریشجم همعط راوگوخ رکشل سرا یراناقمح هر شطراب دوق هرشطیراثمابلرق

 شامل زق زواعم ندز ومحوا ناکند لع ماماو ناراو هب یسوم ماما هرکس ں قق ید ارد
 ۱ سوعم مو و لوا نوح ی دلوط لس هم ال شاملرق م میس ارارار داج بوک ندچیلق هلجج

 فلا الو فیسلا ندانرمکهاکر اپیرآزج انس هلب اقمیرلازسانلاعفا ثلسونام نوأقدم

 یهاتسداب ناما لضف ءاّا هکردلوقنم یدلوارپ دپ تر وص نزوآ لاونموپیدمشلرویب
 روض لنز بوئلوا لخا یدب ارا شمت 'رنعت .راسابلزقەدورخا هکلوا ندزلواە دادرارف

 یدر یا لاو سیراترضح هاشم داب ید یم دلوارف تب بو ول یراق ناک هنو امه
 نزوا تک راودنکن ولمحا یسومق قات وا یدلوا ما شابلرق رهن كسها بودیا ربص

 لوا ةعفد بود ما هناداب میرم نادالحراپدز د فص فصیراتساملرق بو دیادوعق
 كسا لۇ زو رود هلې > ووپ ید هعف در راب دنا ناطلغ هک اخ نا هلکثساملزة كيب

 هکپ دلواوب یبس كماع لق هراتسابلزق ناک ن دیلع ماماو یدلروا یر انویب لنیامهز وضح
 نوبش4یدلتوط سوساج زر رر وتک بوتکمهدا دغب ن دنن اکس لء دوشم ل تق لیہق

 تیکه مگ راید بو دیا نطویالجسندوکربخ هزب هسروااو اا2 ید دغی کوب بودم
 كم هاش ل نایرقهددا دغب هدر هعووبک کند لی یس ہلجج نوجا تمهموب راشع د

 ند 7 < ربضح هانملاع هاش د نوک ؟با نو ام رهامیدبای رکشلالب درک
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 1 بولوا اقم عا نویامهباتر اتمایرادساسو ۳ وم ثکرح هدئاح اب را دب وقلت 44

 ی همانزور یدنلوا ترانعو هیجوت ینلبا فیرش ماعم هراغا نانع یل )هتف یسا لک

 یذتلوابصن ارك هی را دعا هلعلوا مدار نکاکوربدمراغآ لعیسا تک

 فرطربدا غیر ما یجعادا ناک( ندفهاتسداب دم نادسادنادآ لغد هجو دنه یچادافارصنا

 کراضحا عقل ادعب ی دیار شلوار ر عام دقم یخو دنلوا نامرقیراعنا تما ات لرو م هوا

اللادعب بودی لامور هن وامه بار الح م انتو رظنیدمشل لر وک مدآ نوا
 تاق 

 نامرف قلوا هن اور ندنرا برس فر طاعا نالسرا ند ریش اب یومق بونلواررح را هما

 هدادغنرفس همانو مجاب لاسرا مزو هح کراپ ارا لاسرا هنف رط مطعارزوب هد

 ثکرح لدرادکسا یچلبا مان نان دوصقم ناکندنفرط ہاٹ مدقممیآشب ندهجوت

 اعد هش درام نیا یدمشلر دن وک هنس هلکسا سای بولو هب هغردق تانراقدر وس

 نقدلوا لصاو هل صو« هاسدانوک کیا یرفی كن اضمرءام ی دیش ا بوراو هلصوم

 رزو نوچ | كلر دوکه فر طلوا بیابزایهما هم < اس بور و تبا ةع تعلخ هپ یچادارورم

 مو امه "همانزداقلا هللا ناشسرارداهمینص هاشس نوب مه طخ تر وص یدنلوالاسرادمطعا

 لوصو
 یردما كدلباف رطرب یزااغتسا لوا ی دیاراهرلافتسا شعب دارم ن دک مر ناکا را دقم ۳

 یراتکلع نالوا لخاد هز داع ساب تموکح تعهد رانامز ماطع دادحا ہرا كدارم لص

 اباده نیکهط روا داعور هملپا طبض بوراو مت امرفطرکاسع نس هبا ماست هرترایکیراکو
 باویالشقهدرادحرسو كاسبازارکا نس هبلب|لاصباولاسرا لاسر لاس یکشکشیب و
 عروس لک راد تك سداراردررقم مراو هکنکلنو لیا ها لاخم اردرکسع هدر وا

وف عاقب وسهر انار وق ندی ار داز سان تالاش ەد ر هرانلوالنساوعد
 رداطع نفاتس

 یدهل عب ازم لع مال او نس هلک ورق بوی مکچ لا ولکروهطنالوار دقم هل
 نوامه باکررکیرا د هعلق راکماک هاتسد اد لورص و فلا و نیعرراو نات هنس نادضمر رس یف

 یربک هوت ثماقم مان ییوک سر. بب رقهرکب راید لاوس هرغ بوحوکن دلصوم

 هرکص ندکدپوا لا نوچ ادیعسدبع "هیت لود نکراردر ویب لوزنرادقمرب نوجا

 نوکر یت# هژلخلواتشم ماکمهر ای دلوا لزا هب ارس ول خاد هرس هدرهط تقو بولواراوص

 ضع و هکبتسو باب ن رماح ېس هنس هیت مطعامامات ربضحیدنلواتمافاهدرکد راب د

 بورد اهر ام ومق داتسارو شم كر اید لوا بونلوا بئر” رال, دنق منصمو زا هز وآ

 نيدو هیاغآ یتطصمربشپاروخ ارم كوب و رای دنیا لاسرا هدادغر نوح قولوا مضو هنا ع

 تافواغا دج یساغاوبقو ی دلواروخاریم ویب افا نیس یا دکر یجومق بواب رو یلاا

 ندنس هبصق هبمرا ترق زرت لنلصایومرا دوج چ یش هیمور تداهسیدنیآ

 . هلواقخساو ثرا پولوا ندنکاب بلص كز زر ندنگاشم هپ دن مشن لساس

 13 نو هبمورس [تلادب یدمشعا نکات رهشسرکب راد بوک هتفالغ مداصس

 . بویلتقیقح ممارم رشنو تقیط نپآ ءارجا ںنارالپ هجن بولویراهتشا هلکعد

 . ییچایا ششم دارم ص بور وکی دوہصقم هفیاد ندکرامدآکلوآ مولعم عا

۷ 

۱ 

1 

۹ 

۱ 
1 
۱ 
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 هدرا یز مات ل وذبم هيكتور و انما نمت ما وءوصاوشل امر طح یی هک
 ندنس هکلو |ناوروژ ر:بوراو ۵ےس هىکنرااقس او راراد رس یدیاراک ر بھر عدم

 _ پوقآ هنغاب |یتلخ قلب اتسدروک غلل (ء لج هجراوهن اوو غورو لص ومو مورضرا
 رو دنهل بولوا ګنکفاو بح هنا دنان هليا مات داقتعاو ل هپ و دنک هللا ی لاک
 ندرلودنکی رال م سان هم اعبولک هنیراشیو رد یس هم تاق دصوانا دغو ةودزو

 یراقدروتواورولو ۳ لنا یرادبرم رکا بودپا ان مماج اب یس هبکت :یدرازمآخیرد

 هنر مرو دیرم هی ودنک يتلخ فارطاو یر کیرابد هلجیدرا ر دیا یرهج رکذهدوب
 ناو ر هلا یراث رضح دارم ن اطلس یدل دی اورد ن وس ازز ف

 لغ اکو یا ید مس بوراو هسرداعكر ویزم ییایان اقیج ناور خف بودیکه نر
 افن] او ما رکاو ریثعم لىك اب ارات داب , بوشپ رق هنر وما علق جاست توژاب

 "مس 2 ءان هرامسا ضعب لانشذو ددآ لقب را مەت امالوهنلاءاضقلدرمال واب دیا رم

 سان ماوعور ونلوا لقت راببسول رد هع لنلتق ثكوبلاراشم ر رع ولی دلیا لتق یر و زم

 یلسقمققلا هج و لعرونل وس تامطاخ هج قو لصا هدرکیراید اص وممخ تكنو

 لقتسم ببس ییا ںولوا بھا ذاکآی ج د خروم ھکر دیغیزاب ہد ھکل لف موحرم ىلج باک
SESنب اصدرمو ی لا اهل ی 9 گرید  

 یر دب ۳« 7 هرل ER ا اتا ةا و نان دارمناطاس

 هداننالوا فسا دیش نسهر دبا بق و داهنسدوجک رده ودنکب ور وکی ابابحوق

 )و مسم هلکعد یس هڪ ا سون الاهکشعا شر هاب لز وک كنجراخرکد راد

 راه بلز وک اما رددنسن لز وک تد اوس بور ةن اوج هنس ایام انمردارالد ضار

 بورد م نیا كر هد ندا تذل SES افیتسا ندای م ںی اب

e e eنسولت الومق هنهلا مملپ وس هبط بودی مالک  

 مولعمت ودیا و هل 7 ااو و ید کد

 مان دارد لمع هر ةوار او ن نسا فل رد رقم یر ءهط » هر دات نراك رج کرودب دا

 کو دت ادا دفدرفس مزعدارم ناطلس هک مد بودی تیاکحنسایور بورغ اج ین هنسک
 یش هداص» هنکوا ناشوورد نود ردق و ھم لتر وهط ندان رپ هز ندراتاورد ررقم ۱

 شار دقم هدردقواضف اع یا ت تحس نود رابا تصو هیلح لنعبسا لغوا

 نیسح یس راسا رار عاس تفولوا لوا بمس یدلوا ثعاب بلص ییا هنس هلکن وھاط

 يازاهللا تباو »ندای اداس یدیا هنسکر امتع بحاص لمخ ورارس امر هکیدنفا

 اعنا مع توس دارم ناطلس کرد وپ لقت

 ا هلان لر رم صاوخ خد هملاراشهدوج خش GE رای دنا تردامم هنلاقتسا

 شو وافر وشم 0 رتدرابد هقو دفصجاقر و قارسف و تآ نالیهکح اق بول چ

 لوال کو یدر نس هی ده بوشلوب ههاشداب لملح بواکب و دیا كرادت هیدهبسانم

 9 لس "



 نحو ک امن اسرکمیدلورقوموززعم لی هلکولم شزارور میاد افت 11

 نمکی لاسر هلتساوذخا لبا لغوا کیا یبودنکولابصیتسا ین اتم اب
 كرورم ی هد رکیراپد بولت بورنکه نم املگلکر !هدهعقو لوایزف یموشتب در كنلقوا

 ینشودلوارو تورکس الا لب هدنتُه نالغوا هزات هل اعریزر و رم زتخدرراو هم 1

 یرفاب بود مر داف دفع اب و و مدنرکوا ییایک لعند دلار 2 مرد رول یدزلب هنس

 كس ىلع قماد رنو نوتلابو دی رفص) یثکو یهود ول بودرفآ

 هر اسمارا هیضق وب مدآ ر راس ل قفا ا ی ا یش بو ۳ : نکو

 كيم ولع هلا هب یعیدلپ لومق ییصاوح هضف و بهذ لف اوا م ہج یرواک

 هل هکیبس جات رب ند هکمنس لوا یدل ادای عا یون دا هلن | لث نوا ویا

 رداملوا تعنص ءو: ر ا ا اداب : لبلح بو روتک

 تدل ادا : یدیدنوسرونک )< سرو وا نامهدارم «یشلوا لصاو لر طرب زقوپ

 لاغتشا هب رم كج با قرف لغدوصل اح نومآهلوقم وؤ ن دنغیدلوا ینطنسح همش
 یدید لوقعم بودیا دامعا یتددارمن اطلس ندنغب دلوأیس هفط و ك راهاشمداب

 هرک امجک رخ رنخد شو رخ كل. و نوڭا فرص رسک |تامهمیرولفكم لق دلراوم اد

 فوق وهنلاوحار ز و م” وشل وا كنت مدځ ندعماعاس يوا ب ړو ندیرم فرط نلجرش
 ری سک هنر اک بونلوا ںییعت رثمابمور ط اننویرم صوصخ یشاب جومقرب منا لیصح

 هیافصو قوذیدوهعمخغابم تروع لوا لک تکه ر فس هاشدادیدملوا نامر و كلش

 سولو شاع بود, سن نران اوج س اٿس تیس وم هیسرو ِك رک راد بودا فرص

 ریفیدلوار :ومأم نوک ندو ماجهر بودیا م را اغار تام ی دلوال وغشم

 بودیا مارا درر ء منام هغلوا لون شم هک ةو ذودنکنس هنی ن وسن لوا ترش اتم هشرا

 یی داپ هنفبرف یس فناسهلما ماعت هب هم دخ ضع بوراو هپ هن تراک ند اه هله
 مضو هتان اا هوا فا ولاول یش ا ویڈ یدردپاب یشرا دقمرب ند هراز لاغا
 ضرع * راه اس داب تافرخ رم هلن ور کشا لصا هنوتیدلوا لعهض دیس هلچ ی ںاپا

 ماباب مث نا وج یراث رض ند اقلید ر دیم راو كمر ر واکه تان اما یمرونلوا
 مراب اب ین ینا نکل مزو یب میش رولکنا ما ننی درا جر کله بوی هکس یراذو

 یدلوا غرانندنسافصو قوذ بویر چ داود دیو مس یدک حار ءاز وند
 فلت هددوپعم بم قوب هرب هکی دروک یشاب یومق یدمنونک هلوصح شاراو

 بویر یدیاراویو بیک تالاو وقع ااو عارق هلن اهکعض وم نالوا هنأع راکیدلوا ۱

EDنو زمرتخد لدفاص 13 وتممل راس مس یدزاب هن دامه ياكرەلىا  

 تبض و د مر واتر وق ن دنس هڪ ك ھات داب هلا عو رد لعررر ات رویم میس تمد

 هات داب کا یدلوا لغشتمهنسهت یاوهودنک هلبارورغو تلف غ لو اغ ندمتاور مس

 كنوانرضح هاش دان مرز و ۱ یداسداتعم چک ودب ویا رق*ید دا لقب یراتر وغ

 رصاع تفابض یلاع ۷۹ یوم لات هک مات سوقنال وآهد ر جراب وقحهناابقتسا

 ب وای



 ید رتسوک تافل عون مرزوآ قداس ر هشه حرک| هاش داب ی دابا توعدماسد اب بوملی

 نور نده سلم لع ثلهاتسداد ب ولف لنگ ارلناخرف هسمفن "همعطا کودتیارضاح

 لخاد هرکیراند یرئشع) | رسو ذخا رر وە نوزه بو اکر خ هپ یش اب چو قام دقم یل وا

 ن ادب دزفیب ا هدرکیرابد ترور ید !هطفتس توغو شروع هک یراق داوا
 هلنامر اخه هاش س داب ندصوهمخ وراپ دبا ما دعا بوغو لس جد ینا ارد هربغصلوا

 ليحەلوقموب هسا هسا سراب لپ کل دودی دنا قوس زیب ناکم بالق هل وقم وب پولوا

 هملاراشم 7 شا ببسید ا رود رزوقباص رەخ ههاتسداب ره ندقلزابلغدو ۱

 ماحاو دارک ادگراو هار ایا یاتضقاو ناتسدروکموع بولوا مان بحاص درم مانا دقتعم

 طبر هب مر و ی دیاراو یو یدیرم«دایز ی دکب قرق بولوا بح هو دنکماعو صاع لج
 علتبح هبت ر م قمانلوا مرد ناج لنروخوا بو دیا لنینبرللانمو لامهکی دیاراش داقتعا

 هلفلواهسکف امضمو لوټ بو دی لصاح تنکمو تورم | نوب توق وراد نزوآ ولغ
 ب وا توفەقىقد نبا م 1 راهظاوعنلذپ نالوا هلّقتسم تلع هقلخ بولق ریس

 مولعمو یدرردپا نساثو لیجرکذ هدر ره بول واز هطم همنا هسحاو تمعن ریرکو راغ ص

 دانا 4سا رو ڃابقو بباعم ر كقنەب نیس طقاس ن سات بولق هل | هرضرقت ضییذکلو

 هسرولوام اعو نان ضوفمم هل جو هن قرلوا مات | ثح عوضوم ینم ذم كنا بوملواارتفاو

 قلخ بقاق ق ںلوا جود نیل شی سایت ندیا مرکراپظاوون :لذب لا لک

 تمص قرنأوا دع بستم هپ هرهاب تامارکهکلپهرخاف دما ن رنو زین

 عاق قلواروبحم نسل تب كن | قلح ؛هماعوروشم نلاعفارطاییادم
 عويس تکل تپ جراح یسەر اسۋ اموةرها تامار ؟ك رو رم مس من هملعءاش ردهم

 ناک و ناتس دروکو هنأتسدرعو موروک تلوط هد ر ېس كناملک ناھحیاباو وز بوأوت

 باحارامنتسا هب“ ر موب هعقا ررصم ةفاة رشا مرجالیدلوایشوج,هقلح بل یتلخ

 بواب وسرازوس نوک انوکلنقح ی دلوا بمسپرامظا یر دسحو دقح ان هسفاتم

 ین رتک گل هدرموبأمح | التم ی داپاای ره عم” لصاو بو دیا ثا دحا فحارا جت

 هنساوعد تنطلس كر دمکو یداب هقسایر بح یبعج نزوا طارفاهلوقموب كع اشمو

 صاح لس هلی وداتسراو كولسبورسوا ینلخ هلا فوص) "هش رطر دشلک, هلوایدوم

 تموکح ینیشمو لوقم هنلود روهط یتیرط كنس هند راتروشوا هنشابیامو
 ترموت لدرفم راب دافناسر دشلوت :عوقو هلن اعف دف السا یغو دلوا ل دبتم هتنطاسو

 ییدلپا ی نرتعشم یتدیراهاس م ۶ نولوا بوس هش روهطتلودرب و سرب من

 ۱ تنیشوردر وطس لگراوت ا وا ها دان : ندقلنسوردرومشم

 بو, د ر داو لب اد قجالا تبع و یلاوحا كنڪس هیرقسندیار وخ

 ناتسمګ رداکد اوللخم ین هب رقصرلنوب 9 راد دا ربغنملزهح مسی ییاسدار عبط

 9 »هررص لن دقدر ود هجو - هر هل سارا دزیر لب و دیسک یس هل ناتسدروکو
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 r e ۳ ریو دات یوم هوو

 هد هی

 ۷ هر e دردردنمع الع ۳ و

 لوا ندره :| تود فر اتو هدنلکتس 1 وه راز وص نا ا وار ؟ذ ویش

نکن بو در دل وهعم یسک هت رخا كنا ۱
 چ لفهرقهن ان رام ضعدو ین ان 

 دبع ہد از دوعمسلا وا ی رگتفیضاق لی ورولپدنیادپشم اس ةا ی نورى

 هلند ودکر يدیدلبا تافو تلع البیست اییلرفاسمهعسهان كتعش یدنفآ
 یس هرهز ند ىغا داب فوخ الف دغو یس ب واکدالح هاک انب وہا واری بخ ندنلص

 صخه ی رازرضح هاتسداب یر وامام 5 یز اک ك یشن وز دشاوا ت و بوآ واكاع

 یدذلو رخ دملامو "یشر قلعتم هبهحاساو نرح تالآ نس هناخواد دنا سس و

 یدلوا هاشسداب م ولعم کو یا نان م هیودنکت ادانسا ی ۲1 دنا قلعتم ن ووط یاد وتس

Îsع ایبک لع نال وا یماع دم كنعم تای وب رم هکمدوبقفالوعفم هلا رما ناک ن  

 هکولمن ارا ومتطع رطخ قنا وا فشک هسانداحآ انار لول هل هروص ی دلوا

 ۵ ی هونتب وی اشک کت زوم هک نالوا نل اوّهعلا ی وذ ذیل وا فشک

 كولم تست فس ذاکر 1 !قداص رک النسا وعد ىس ەل مڭ فو هوا رغ هه هحو

 ۱ ملا ة مالکی ارغط یر زۈڭىمقوعاسدوغسەنا ىا ردشاکهل وال وقم ەلىأ

 e مي ی خاص تاقنض ءو تأ ما CERT دون هسک ان نف ردم>أص

 دا رم ناطلاض کب ڈر دب | عود نعمرابدنلوالتق نوچ البور را ةنسک ی کك ناھ

 TT لک دىلا نت هيف هلعلوا لئام مطلب هر ف هراعم نا

 ك 5 اجرام اوبد لصاووم هکنام هرشنکانف ب واکه غا دا یر غم لک شهر هرکرصت دکد لک

 تول وس نوک یدلروک اس نالوا مز ال هنفراض«بولرو هبیشاب ینا سود یدلرا

اس هاشسدابیدر وتک هلوصح تنکرتوب
اب ىج وق بوش | هک وڪڪ اٿس ا ن

 تالا یش

 هنس ر تسد یخ لس لنسارا ی اغا نوژدنا هک دیار دهداز نعم ی نلک هلن اه د وعم

 ودیا بوذمام میسر | دم ها یمعت تانییرقم دیار ظا هلاوحا ور ضاحلتا بو روط
 رابذوو هل كهاشدا هکیمسرب قجاطا ید فتر وص یفرشاولرایعیدللاقلا ندنلومعه

 ندو یداللغر مها دایکی د یل مق ح هدر م تاکی داود هی رغم بوق اب هاش دا

 يرد لوس هلع هرق ی دبا اشهجز ا5 2 دروک ین ایدرو ناوخه درولوا كئ

 یا رذم شووروط ال اب درب ؛فص لعهرق یدرورخبوراواغارادحاس یدب دید نوسک

 شاط كوس ر بوران یسوآرو لس هنحیسابی دروا یس ۵ بوو در ؟وخ بوبلاقت ۱

 ۵ 1 کتب تای ات صح ناتا ارم ناظاس راد دارا را ارد ن د نکو كوكب ويلات

 لؤ E < ونک ك 3 ره : اطلس موخ رم اف دلو یسادخک هارد نعم

 روج ینفراط هلن قارحو تدح مدلوب لن ن وقر ییکرت نالوا نوتا رغم
a 

 ییا

E ae Sha a 

 ا ی ےک کے

۰ 



 قدرکرایدیرلترضح هاتسد ابینوک یا نوا رد جای ڈ هام یدردیا تیاکحیدیدیآ
 هماحا لنو لاس "ههرابدروم تعرغو هحوت هنیناح هنطلسلاراد ها تعرسي وقبح

 یدیشلاف هددادفب هیارکسع اتاپ یطصمهرق مطعارزو مطعارادرسلاوحا یدری
 oL هکر داقلا دمع وک سلا نوا تراس وهوا درود و

 هیلثماب نالسرا لغو اسا یاغون یدنلق یزا: هع ا دا لعماجنال !والنراوجیدقرم

 لاوس رخاوا یدنلوا ناسحایلاپ|نامرق هیاثماب نس> رصتم هب لكىنو سەرم

 نوک شل هددا دغب یرلت ربض> هاتسدان یدنلوا ميزو هی راغالوقیس هفواع نتسر

 بونلوا میب هثسورغخرب نواوهثم ورغ یکنا یس هلبک لوبناتسارپ تان هبرا بو دیا ثکم

 شالنوک هع زکل یاب یشخ اررکح ترورض هبودروآ هل علو مج رک 8 طا

 نالوا ی احما را هود هلا یر دت نسح كم طعا رتزو یدبشم لاو یندهرهخذهدرلل زنم

 بواک ید ندرانر ید ندلصوم ها راذلک بورونک ° ربخذ ند لابعب فأ رطا ناب درع

 تد دام ی دماکح هه اضم هب هرخد دلو ربی دار وت وا هددا دغر ىد س رفهبآ | ییا

 هعتما ند هر لاوس هرغی ۳۰ ر ا هدانزررومعب

 هما یسیچایا گو ی دلوا قلزوجوا هدایز بولک بارغ هناد نوا نالوا لامالام هار "انفو
 یسیعابادنهو یدلردنوک هاست ےھت !هدازاشم ایهرج هل دلول روصو هدا دعب هل نی امه

Eكنس هعلقدا دغی لن درد نوا كلاو ڈرا تک ب واللوب انه هلن ااغا نال سرا هقرف  

 وک چ و تنرعقل |یذ هرکصت دق دنلوا ماسنوكرادتىجاوملوق بواوا مام یریمعت

 هاتسدا:ینوکب یع دی نوا بونلوا مارآ نوک اتر لازم لوآ ی دانو هبالوط ش نیایش

 یدرونکهخا ك ه ىللازوو ناتغقو ماقون دامه طخاغ ایه یشاب جوبق ندنفرط

 نم هل لص مک راد نرس گان اعملایذ هام بس ردن اع مطعاراد ریس حول"

 یرصب ت ون لب زکسو یوق دا دغ: کہہ یکیا نوا نوکلوا بونلوا تکرح هنلزنم ےہ

 هپ و ةف ںدٹس وہا مطع اماما یهابس قح هاف هددآ دقت هلمطرثس رج هک دو كلو

 ی دبیرکبیدک كر دیا هاک: هل | تافم | مطعا رزورلپ درس وکی الآ بواب زد هگراو

 علل لوا بولبنوق هدیرق :یو وک قو مج نعار وط صلاخ نالوا لزم ىح وایو ک

 نایفط هلا درہنو یدلروتواردق نوک ی رکی بولنوق هیجان نیکمش ربا یرب ام فیطل
 ندهبرفما یکی ین هک یک زوط کت ها ىا لوا یروکهن زا هاو نزوآ

 یسدن راکت نامرقنعد اوا مایتصای رک را دار ارف بوک نب و

 هلن تبون رکس«بولوا مای روک نوی سنر | یدنلوا نوبعت هپ هطفاح یقرطاوااتساپ نسح

 هنا نکا ید هنسکر و كم ینطبصم ندنرلکد هسکار ج گرصهرابدک هندناج نابرهتم

 ندنفرط هاسبولک سوساجیوک یت>وا نوایدنلوا لتتسامس نو | یراق زوق
 نوا كن هی |یذهاش*یا ندمآ یدلیارابخا یک و دیا ںزوا ك مک یچایا هنسایررلص
 دایدرونکب ونکم ندناخ سر ب ولک یدا جوا كی | لشرق نابرهشهدز وقلط

 هار کسع فرط یکیا تالو, كد هارن«یراقدراو ن دلزمو ر یت ا بو نلوا نامرفیالآ

۹4۷ 



 دابدلوا ش وهدم بوروکح راشاملزق یبراکدل زبد بولوا نرم تاقردنا تا 1۹۸
 یوق دع یز وخا رم ثكلهأس هلن هداز ایشان ه رج نازتم مانهاور هرکصن دنوک ترود

 نلزتم طابر لزق یست را یدنلوا ل امرا راتسواع نا هنل امقتسا ب واکیچایا مان

 ناطاسموحرم لنساننا هلاکم قاعتم هحاص بواوارضاح هنساح مطعا بز و یجابا

 ۳ وار دوخاب و بواب يو هثمابل زة صراق سس 0 روفسناماس

 دن نساما ردلارما لایحا لوا مطعارزو كل رو تکه ن اسل ین راک مود هبا دوس لوا

 ۳۳ سرو نوسلک ی اتفم گرده TT دروتکیحاتغم كتر د ل ںلک

 رضاممزکتقو زکه سدارار دقوب رع زګ هلهحور مژ هلل دما الاو نوسقلاف ندنر ونس دآ غر

 لزوا نومضموب هناح سرو ههاش علل رل واو ید رتسوکب ضغ ثروص هب یلابوبدیللوا
 گلد هزوکن لا ندمآو كد هنوکز جوا ندناح سر بولیزابراب ونکم ندمل او ندمطءارزو

 تک هلی غم یدلاتهلاسكلج هلکلاوحا یاب یدلر دن وک هل طر تاک اوج
 شیسلواهزاورهزکدهرقهط ا( :ود لرا دن, هلا ,الکںتیادادغب مر یر حک دارم نام

 نات بو دیک هزکدهرفا دک هلا هلن یکم راب قرق نانلواراضحا یدیازاش | نامرف
 ندکدروکهنس هووا نامط نان یار کردا هلنایرکسعرات ان ندنا یدراو هلع مان یدک

 رخ ند ' انا رشک لاس ,بو دیا تعرع هبناعلوا نوح سس زلاوح قازا ناخ هرکص

 هاشنت ااو ی درک ام ںقم رک می دایا تدوم هشام نشرك هښنوګا الج اما را اک

 قاز نالوا هدهقمتس ناب جوا یللا تدیارارف هلکمر وک نیزایک اضود بولک هب :هقحوح

 9و رکی دامت ود بوي ۰ |راعا هښ راح یکحهک ند هرق كن اعبوراو هفتم قاز اياق

 بولوف ق نارد ضقم ردقزوس ديڭ هی هقمسالب ر کن ابزو وا بولواك:داقتعءاى دود

 كلالوا ما رق كبب هد دصق ق مروا فارطا لواو نس هعلق بونیس تنال حاس لوط الا

 رخو 0 راش هلع ماننروب ەل زوطبوک .ندنکوا یسهطا نامط وک ج "درود نوا

 هب هرق نکدروکن یرابک اعود نی رساخنیعالمبونلوا ته زع هنب ارزو! فقوت ال:بونلا

 زاددروک را دن كنح بو زید هنقرط نالوا غص خام برد نیراقناقوراردروقروبت بوقبح

 امار ر فو یسکیر رلکد هفک نالوارومأم هزصالتعسا نازا هس هداش لوایح 3

 هی ود یدلپا ترتابمهکنحیوارغوا هتیرزوآ كن ر وبا ط قازق نگر دیک هندناح قا

 سوت یودنغاط نیاقباقو نیرازوب اط ها بوط بوتسالقدس" رم نام ید ی ۳3

 یرلل دنص هغر دق بوراقمح زا گاتفترهتزوسخب :هرقاد فیل اس ر نوګاداد ماهر ۳3 7

 0۵ دلوا ماشخا بولوا گل الف قارقهدانز ندزوب هلن اة ارغر شوش : رایدتاموجه نداردهلبا

ا ارفهنف رط قاز ۱ ندلو یراکداکب وت هنر هقدشم یسادعام
 رادربغآ دنهکهلا , راد رار

 راحات نعال روس الق هرادهقبشس ناعما E O قوا

 قازاغا ڭغصپوىلوا لاحبهغمراوهرب ید درا و گر ازا ۲ هر لو ب روحا ذع هم راص 44ح >وح

 توطبواا هش را هقرا نیا هق ثراجان تبعالم یابد وطهبوطیم هرا هه ںوںیآ دس کج

 هراقاحوب تب بومایوط یغارق ارت :وراقزاب e kk ر3ا لااا دوم لاراب حاف هره روش را

 یددوص

 ی ا اون ا وا یی کک هس و



 لبمالم هج ریا ی دنکه ناج ر فاکهدایز ندز ویکی هل وع كنج بولوا نوکی یا ی د قوص
 هدد جا 4 دقا ندب ودیازارذ ندرافص یا نکو نامط هلبص وزرا قعفح هنیرکد قازا

 هنر ادراهنیا دخه لاد واب دن | نصح هنا غور نوحرا یراق دلوا صالح ندن وامه یامتود
 باپ را راو یر نیا دلو هب هرفو بو پد س ک۶ یر نالوا نلاهحارارف نوتسود

 بوروک ی احوپ نیعالم یدروه سرم ندرب دو بوراقح مدآ تیپ وگ 5 هک لند رام

 یشازا ندزا بورك هر مان نابوو قآ نادا ندسکرح تالو ذدرا تلنزاغوب نوحرآ

 هناعهحرکا نهاوا یوم كا رک هل اس رخ ورای دل وا لنسادوس قامقج هنیرکد
 نکل ید ردتیا دعم یب رار برق هکر كيوحرا بوردنوکب وتکم هب اقا فسویو
 یدل وا لاج هغمراو هنیراززواز هغر دق بولوا رذاویرلةربخذ لنرهقبشن كنيعالم

 یراس رتم نالوا ندناجمرق ییا مولعم یرلکچ هیم ریکهلا هسذلکب تدم هچت ندتهج
 بودیآ كرا دت زاسسوطردقش نوا لئاو یدنود هنزاغوب شرک بومق هنیوزوایلاج

 یدلپا موجه هزار هنرزوا لیعالم بودان ود نیر دنص ردق قرق كنيرايک اعود
 يولوا كنج رک هلبس هةي یزوا لیزکن ازوقظ نالوا ںنراکوا كنا هقبش قازق

 رافكم السا ةا ةارغ ندنفرط ره یداکود هد نادمفوخ كنعتورمشبشورمث

 یداوا رساوراتفرکوربشجش همعط یسهدانزند زومشد هللا هیافع» بولوا هلاوح ا

 هلا بوذدیلرارف هنجمایاح نیعالم نالوا فوبسلاةبه بونلا ی ید هقبش هطق نشو "

 هش ناب یشدناغلا ندقازقو زسبئوط ردق یمرکیرارکت یدلک ها یتدادنفک
 فیعالمهنب شوک درود کار ال میبد بورودلو طرکسعو بوطر دق یلمحهرلأدنصو

 دس برق هکر ام دقم قاوارمخ ندکرادنوب یس ایقسا قازق یدابا تیزع هضرزوا
 هغلشماف نتبلنقار طا یاحبو ییا دوءراپات نیغملوا یلاع نا رف بوراو هز غو نانلوا

 بودیادس تحت نیزغا كیاچ هل زابنوط گلویب یخدادخک هلابراپ تی نصح پوریک
 نیعالمیدراوهل لیقی ندنلزنمكنفت بورك هغلشماو هجرادرارب ردق لمم یللا
 ننزاغورتشی نوک یعزکس گرو م هامهرورضلاد قوي لاجتهصالخ هلی یر طر هکیدروک

 بونلا ید یرا هقبثس نابترود یترفپ راپدشود هی دبق یراثس ار بواکود هیهرق

 صالغدرفرندقآرقزوبب دی كيب یدلواریسا یهو كاله ییک ك نیعالم ناکود هیهرق
 اعام ندنالوا رب شوم ههعط نوک ی رک: ب ولاا ایس وو ناخیب زوب ج اقرب یدلوا

 رار دقو هقمتس ناب زو واو بونلوا طمض نوا نوب امه هصاحربسار فن کد | یللازویکبا

 یلاعت هللا دمع ی دلو لوصو هلو بناقسا ماغو ملاس كر هرکز سکو ک | دک هلا رمز دوليا

aیدلرب و نذادنرمحت نالالا بوناب یساسملک كوس كز  

 جو و كن اشا یسوم هلیسهد مد ادب خقة لوک نوا كن اضمر

 سەن ەك یرکب نزوا نو امه نامرفی اک اغا لیلغروخا رم هربص:دنرورم نوڪ

 هنونأمه رفسو یدلوامام دوک یو كما بولوا انود می لذفار طماو لوناتتسا

 انب یلاعرمصق یکی نس هلىاق ھ۸ ضود كوس نالوا كنرقەطوا صاح لو دلروی تعرع



 ر دق هنسرپ یار صق فیطاو عیسور دق یمابلرزو یرره یدیش روب نامرف قفلوآ 1۱۷
 هلی ابا هننموپ ندقلبساب یجانسو اسان دهجود تایاکحلیصفت یدلوا مام لئ دم
 صب كناتماپ دعهجود نالوا ناعتم هب هطفاخ هلیمان رکسعرس هد هنردا بوقیچ
 یاثساب تاب ,۵حود لامعل و دوا رآ ناصع یدمشم النصف هدابز غ رومیلاوحا

 ندنغ اط اتل ol هد ها هد هی رداو نلاوهب هش ىس و هش ر اتا اص هبلاراشم

 هنر وغور نالوا یر# لقاوفكيت السو ن املوط بودپا نابغط یرابصاع دو ان
 نادراکن که نفر بوکس 1 بولوا مفاو د ام دارغشدو هلا رازاب یک یدشرد مان

 نک در, ل وایرایعس کوان را بوبجوا شوق بواوا فوځ لح رب لوار ۶ - ندا
 یراداسو هک رنک ند دقت مع لنلرثس مف ود ید راردیا تراغ ادا اک

 ۱۳ یزدزازا لو لوارئاس وه روغدوب اک ید هندو لح هنسوب تولوا دی رم
 نبا و یساول رام هیر ل سا راب للتسات نوتسورشاقفتم بوقمج نرتعاطا

 ا ۲ اد ندای یوم رد موحر ۸ یکب روا نوبلوا یلاح ندتمم با نیع شام
 شعالمرخا یدیلکدروصتم یراعفد هت دلوآ رادرسریزور ن 0 یدمشع ارودقم
 یرقونراغ هلج نس هنحات رازابیکب بوروٿ | ندان یداسف گل رہا قبرط مل طو

 . هلاورایدروس یشلومو رغصو نوبق نوزف ندح بودیا تراسخو قارحا نفس سو
 فور ر اطروپشم هلا فیس نرضو هللا یم ۳14 رح نیعالم رار درمق بوسر و ناما هزرهک

 هرذطقاح بوبلکد را مو نایت نيرا هيض ندنفوخ گرانایاونر" اسورا زاب ید بولوا

 ف رطر راتات هنتف نوح هنذدلو اسد هداعس " 7۳ سا ربخو رای دلوا لوعشم
 بونلوارادصا یرمآلرادرساکا ید شمالا یوزل هددرزدآ | یاس د هحود بولوا

 روم امهکلک ندنفح لات ابصعدوانرا ب هدیآرغس هبا | دنلکهدرکم اد کس منسوب نالوایلاا
 ناص ماقا نانو هقدلوآ لصاو هر هملف بول ند هر ردا یت ید اسان ۵حود یدلوا

 هنیناجورب 4 زوف روكى فک تاب دور کم لقدراو هس دو لادن رازابیکی تون ۳ ب ويا
 هذعلق ییا لوا نیفلوا قصالم هنس لحرس هنس و يوا یعالقمان كنو هرداز مفاو

 عع لع ںودیآ بلقت هیب رو مران ,ییاز ول وا ند همالسا ارا نالوا قصالم

 كالماو نیناسبو حامض بودا طبض الورضق عالم لوا هلغښل 1 لامهآ ندنغودلوآ
 هنسکاناخا ینطصم لغوا قار ندنرلن نولزأد ومق لحرس لوا ی هیضقو راشعا دام ا
 هکیارا ساقلا بودیا ضرع لامرفاو یزوملاب اب دنو ارا
 نزوا عرش رش یاضتقم لا وحآ فک هکلب بویئلو | دای عا ا هذلوا ل دف غوا قآ ق ۳

 سنا قشحن زوتسل روک ب ؛ونلوا سلح دقع ل هلو قل اطم هم الك كلغوآ ق 1 را
 شسآنماتسات لج ه>ود یسلاوهنسولورآ دصا فیرش رمآ ود نوسنلوادادزتسا نیم ۱
 فسوت ندنواتس واج ناو د لهار است بوغلوا لابعت : یوم یسالنم ارس هفسو و

 یرع ةوطاتسات جت بودی قو : نرفس دوانرا نیغاوت لو |وصو فن رس رمآ هد .دن شواج
 هم اس هنس الثتما هنوآمهرما یسضاف هنسوب هاش هنما رقا كشسواج راد راک ارس
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 نوا یاتع مر داتا هجود یر بودیا تیزعهن درس نیک اول میز
 هنسوبیدلپ ل ورت هدرازغ رم مان یس هج اب هداززوالوق بورەك ارس هلاهزوحم و یالا

 نکی یابصو مرکزوررب نوکلوا لنتقو لوزن غانو اراپ ا ارق و بود اچ 4 ايعا

 هایسر اربن دنساروام طع لج مانی هر "نالوا لطنمندقرغ ف اج هار
  نابی اس كناتماب هکی دغ ابرومغب تشرب بوس رو  افآبودیاروهظ هلدا قرود مر
 انببصنم لوا هیلاراشم یاسا رکف یدرو هلیسنس همعطا عاوناو طابس ناکح هتل
 رک یژب یدنفا النم بودیا فلت یسودنک تاب ی e الوا قوزرم

 هلدا ما ناکه لبا شو اجامایدلپوسرفاو وید دردیا مفذ یب هل اغویرب ید فق و

 هسیا شو فری هات لج نما دعو یدیا کی وتکم دومی نوو دنک
 هک لالض ر لارنحن الوا ی ادوىق كن رود كيدو بو راوهب نداز بودمک مدغم

 ریتم ذر اث امردانتلا یلا كنا یروما فارطا لواو یشاش و دایرد هل ورد هعلق لوا یر هم

 ناف" بوملوا هلثرا كولم نن راع | هکردوبیراجہق مسر e در دو

 ا ردراکدیرادقم قرفر رو اوا لصاوهمسهشرثاکلم ى یعد ی ا “ر ودهلنا ىر ۳

 نور وترار ؟ن بوت وڈ یف ارل واهس فالخیسرب لصور رز مروکقأمت ۳۴ یرمارب

 قا شتاام ارد نزوا و طب ی رک ]یرل روما تمشت نلمس لوار رد تر وشم ینعر

 یحعب لملحیدعب هلو ندراکب لوا ررر و تروص هرات طم ا اءان .هنیرادروش وشم نکا

 هلاک نوعا لیصحم ف وقوه اعلاوحا بول وازوبل انن داغس “هن “اسا كعب هدربمزآ

 ر داکد نوناق قاق دب دم نامز بونلوا لپ دبره د همس ج وارزوملاب لوارار یبا تحامس
 یلکی همنشتالب ر :ولوا لا راح للود ب ولوافوټو بحاص لتر ما تحا مسو ت ر ع لقلزویلاب

 نامزلوا شمرولوا رو دل ارج لق دلوادرمر نخ نالواژودلعب رد انس هپ اثم کک

 بودا سبح هدهط وأر ندنز و فرق و "هلن یشواع فس ون لارنح نک اس هدمرداز

 هکی دوو .بول آیبرل دن هلج ییرادغاک ك ذی رزویلابرب زو بوتکمو فیرشرما نلوا لا
 نقض لوا شواج فرم ون بوک نامز هج هدا نور وت نیغ م لوا رردنوکهر ود

 هوتس کلق دق> ندي ارض هسا ی دنقآی سا | ق و یازس یدل اق تفص نوعسم

 یودیااسام لنا یضماح نیع یراک دیدوص وشک [بودیکی ندنرزو هیس: انس هیحاد

 یالیزوروکن دل هشکوس ندا ناص> ی ندنآ هی هیرق مان رتن ندنآ بونوق ناخ کی

 ردار میسو هدانژ یرزاور دغاط كسکوب تباغبوشسا رب هممطعلابح فورعمهاکید
 هدر لرنم فصن کار رو واهد ولههل یساول رم سہل هکبدلراو هنسارک هب ولها ندزآ

 رار دارب یکبار دقاج وا عمر هوړٹ ماه کی دنلوالوزآهنکلتفحرا هدازاغاو ات هدار د طو
 عهننار فاسمهدانز ندزوبرکر ولوآ هاک بو دی تفامض ورم" و تمعن لد 4 .لنورولذلائد

 هژبعباوتر دق یر کپ هبی دنفار در هسک لاک زا غار دی آ مارک اوماعطا یو دنکبوصا
 یدنلکا نوک ی رک لذا ی دنفا وایدتبا یز ورامس س تف ابضب رق هنوک ی رکی

 لحم پوراو هنس هبصق نسو هنس هعلق سیلک بوقلاق ندنآق وربخ ندشواپ فسوپ
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 زدامق ناب كیاارس هبصتلوایدلرا و هی دبصق مانشاززو مالسا د حرس نالوارومام ۷م
 نالناە درهخد روك ىلنشس ندرافکر عالقور هاتسکنش یربنز وا رامق ناب گلیهلس ی 7

 ۱ دنس عننلا لوق ینو دیک اس اد اه رفلاهاس ن امزرکمر وابدمشما نا یسادصشم ةط

 لوا هلا هره اقنوق ردلوا نالواقرصتم ها قانریمریمهنثیالو روم وا لاو ردیالوا

 ت ودیا نامتسا زاشکاخ رافک6رادد دص خب نداز بو بی نزلا ك نح ی راضک واک هدو بعح

 راک ینح بونلوا نییعتر ونس بولوا یفارنونسو هحاص نزوا کو دنیادارماشساپداهرف
 ید دتسود يارد بودیاب 5 ر هیاوه یس ود نالوا نا تور واتساپ داهرف هدایرد

 شنا شناوا حصو ناشننز وا لاونم لو | بو دیا نییعتر وذس و در دمژپ یسور ند لګ

 كر هبدرونس یکسا ینیدوق ناماسن اطاس بو دباز وات یر ون سرافک بوكرود لوا ەي

 ونس یراکد كن دنو كن ویامهرما هلق وس یغوا قار ر اشا با بلغت هبهبرفنأد یکبا ز وتوا
 ۱ مضوهن رزوایر ونساساب داه رو بود !فشکهلع رش یدنفآیل ومنوقمح هنب رزوآ

 تنمهم راناعیاز وب لص نالواه شاکی دن و یتلخ دح رسولا ز اب و دهنلوا ی الع
 كر هناك اتتس مان ها رافک رابدزتسوک تدقر هلا تعمر ک هبص وصخو ا 1

 كايزود كب دنو هکیدقح رخ هل وشسندنفرط لاربح لعب بو دبافقوت لباوج
 ندننفرط هلطایبسر وهد مدا تز ومس ل ڭمھ اشسداب ن اع لا زب هکرد وب اوج

 ` یناج هقرق یدشناوارما كلر وک نزوالدعو قحن وجر دلکد تخک هساص ایرارپ
 فاج یدعار دشمع ابی زیرا ر م رب سد یسل اهادشیل ردو ودواو هقرق ندب دو دح

 هلبراو هندو دح سالکو شنردو ثامنیتس كر دپ! ف شکیب ونلتساب ندنتبم هقرق ندابرد
 ۳ زس هسا ز دیا تباحایل ومورتسانم رک اه؟شیاوب یدارم گرانوعام ن دیا وجو رکم

 هنلوا رخ ان و لطعم تام بودیامارلاوب د رگد دلک هم هر قرد نکیار وم امش روس

 همس اوغ جرفدومع)|یلادومعلا نمو رصاب شرق هجاکب اوح یخ درب سرا تباجارکا
 لاغقتسا هنعفد هلاغ لوا هلا هلام توق نزوایداتعمبول اق هب هم ۱ هنستعاصم

 ناد ونکمهباثسا تاعف دلاب یدمفا بونلوا م یا هللا ةبانعب یر ركمكنيعالمە زتمسوک

 هل وقم وب بول ینتنعلم ککیرزو همسیا اشماب هج ود ی دلبا ساغلا نیر وضح بور دنوک
 مردم روم ام هنس هطف اع كم وا لو دنک ن وع ا یمانلو انجما ك ءاز فوغ یبقاع

 ندنا بور وا نوک ی مرکب بارس بو اکرمآ هلې حو لوا ابا یسو لع هتلو درد نو |
 كسوا ندنا هب هق ول ا ندنرز وا یسهعلق قدنارد ندنس هبحان هقوسیو بوقلاف

 دما نینس همقج گر فاکو ندنس هلک کاناتساد ید یرنفا نم بو دیکهنس هطقا+

 هشذ داتسا مهس ور زو نالوا فر ہعتم قاب راهجورپ هنغ اس ساک نایاب بول وا
 ںاش کن دفوخ لوا ی دلکرس هناخاہطاما ی تبا تافداصمو تام الم هللا ی دنفا بو لک

 النمو یرشابماربح بودی تہعج یج نالوا تراغوامغب یدوصقمو فالجا دحرس

 ودز ردپ دو لح لابعد ن سقاوآ سلحدقع بو دا مار اهغمراش هنرزوایرودسرفاک

 نوا نوعا صوصخوب هل لو ام دقم یسا دن تاپ یضترملقباساړز راه دات هننف



 ب۳ ۰ لوارشیا شهرچافیو دنکب وزو هللا كن فتو بوط بوقیچرفاک بوراو هل مد كم یی
 لع لوا بولکن و لورم لاثتما هلغاواروم اخ داوا ب واک ةیفخ اشمافسوب نرگس
 رات وو هد دح ۳ وایاوج كن زود كد ورک ہی ںاک بولو صال ندنداز شواعفسو

 تحد هنس یفاق سلک ها ی نکی قاوااوهام لک لک س ہر دنا تج و لب هنس ضاق
 بوزالرضح یسلاها دع رسوراضرءنزوا نوی 4ل وا ةاضقلواو یںزفا واتساب برود

 هن نوک الا ندنلو روزور ب وقلاق خدیدنفایدملق هار ور 4, هن اتساش واب فسوت

 ندنص وصخ كرف ی دارم ندکنک هکس وا كاتس اب ةجود ن زوج ی دلوب ل وص وها ارس ل

 مچ نیرکسم نایاب وی دصق هنرفس وان وای دلواروم مقوا فرطربیدیا یت
 هیدقولن ن دکسوا یعدیدنکب و دیا هيمن هبا بونکم هنیراکب یال آورابشسابیرچ نوا
 كس رهو هقرقو هغزیو قينروزا راو هنسارح هقج اغبوقل اف ندنا بودا عوجر
 ۱ رکښچ البرز کا نس ج داش 1 فسو بولوا قلم هنسودرواهلارکسعیرا ولرم

 هب رک قاره نوکیا هایسبیت راش اب ندنآی نلوا نەكا اوا هقحاغ بو ۳۹۲

 جوا ارما ژاسوكيب لیلخ لوزعم ند هقرقو كب رع یکی قینروزاواساب حوت یساولربم
 تدنسهفناطدوانرا لق دنلوا لوژتدنس هیصق ۵ ۶ روغدو بوح وک لد ارک سعب رو هک

 هززا راد رک یشکشمب بودی تعاطا یقلخ ىس همحانربپ 9 ینلخیس هیجان كيلداب ولس

 راغرو هقراغ ندنار دلاحفظهنمع الم لو اه دلوا یمایا ینیقآ رز ی دیا یماناسندق تباغ
 بوکید شاب یکی لیلخ لوزعم ندنغاج س هق رقردهفل اظروآ تنحرراتاهک هش وایت ۱

 باعسو قداضم ل ام یرومع هک لمعص هوک لوا یر افک دو انرایدر دنوکه دعا طاتزاک

 هکر يدش الح كلاسملا لوپ رستم ىدوعص هلا > یللاق هاو نزوا تابقعو

 تدوحهکردیا ناب رجراوتشوخ بآرپ فورعم هلک ید م ریل رد هبعش ترود

 یافت الا هلبازتک ماتور وقونالوایرل اب نیعالم لواوردزات ندلاع هایم هللا تلو
 نیدهنرازاب "یشرب یرعغندامغیو لتقرد هفااط یهوکر هسا وانا بول وا كنجرېشفم

 لوا نجا تشیعمو عاط لوا قنا ںاہج ردیا مف تا ودوناطلس هنو تنا. دو تا طی

 هبورود ریشه ڈرونلوار رعت هو رهام لقب وق نایصو هب رح یرره رار دیا نظ ردت شعم
 ناباصوهبر> نر لا ےم نذر الب شورای. ۱ جارار دہ اك نج ناب رع بو دیا لامعتسا
 یرمغبونلاو یراو دنک ندژارب مر وجوا بوشامرطیکی سک غاط هغاط ندغاط

 ماس بونا قرة نلاو هم رط لوارانا ندررب كج هب دیدر ووا راب كس هسختسود اس

 برص هطوا شلوادانعم هغمقج بوم طهرامق برص هطوا یکی ک یخ دیر اتا ارو لاق

 لام لج ردرلعب رح تلخ یهوک تعبمط عمسورو ال دورواش ها راتفصوردرکس ه درون
 شاط لنواهاکسک CAT رام مو OE انشا

 یتدرانآب راو هل ارفنولراغ "تس لملخ و ایرلوا لاتق بق زت + یو روق و ۵

 یدر دوکه باسا, كب لیلخ بولآ لیدو شابرفاوبولوا كنج مک۶ ورور بوق
 توت ی دق ناش كر کشا هقرقو ینعاجج س یاکب لملخ ب واوا مزپنمرافک
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 شا دم هنجشد لس وخر ب واک عضو اوا داشاب هکی 5 ر دیا كمما كب لیلخیدلو 4¥

 ندلخ بدل وا اتساپ هلکما هل اما هنتم هیر دهکسا یی اشمابرنادانیشعیامار نو دلم
 یسادنعک تود سف یوامهتم یذعر هلتساد وس هڅ | نوراو ههر رنک نا بوق اق

 هلوبصح من رپ ندهبر دنکسا یدیایتموقهداگ روغدو هل قارغا یری راتسوم

 یرافک اتنلکب وراو هنفرط كيب لیلخ هن بوقل اق بولوامدان هنغیدراواشماب ندنکود لک
 یدلروکراکا هنا درم خد ندنرکشل سیلک بول وارلکنج ب و ږیا ضا رتعا هنل و تاع لاب

 یععالمدوان را یی راو لغاط لوا هک ابق واب قهاشس نانلواهلاوح نزوا باعس تامقعرجم

 رکسع ندنتلا بوق ولتساطرفاو هنبرزوا بواب رادنب ندٍاشخا یتعیو ن دن سوما ناب
 ندمداوتآ نکراکوده لرم بورجو یر لثساط بورداش وب یرادنب لوا نکرک م السا

 كلام هک هزوکوبه در لب لوا بو يا ك الهو طقسیرا هنسک هک ندرکاسءواعز ر ادمانو
 یدروملا شاه هد هطا ره بولوا ر کنج رک بوصاب النو صو ,یندهذرپ حارب بوک

 جوک ار ار در وط هکفحهلار د نال ؤا هدو راپا بوجآو صو, نیعالم الو

 تالاب بولوشاوا مرکی لا دحرا زاب لاک تسرپا دکر عم هلن رکشا هلج ب ولا رخ نیغ وإ

 مرنهنم لیعالم بوایرق رفاکرفاوی لکح ب مط علب رات ایکسودنک بول و9 ةهرفاک

 اقرب كنفتلنلا یتدلیعل ماند و دوق و نالو | یر رنک شاب راپ دلغاط «رلپ رابص

 اتس اب یدلسکیشاب بوث ود بولیروا هلکنفل ندنلایشم رروط لقانا

 زراف روف ند هنسک بو ړدتیا ر ود ح دق لنساح هل اهب رع شکه کر دن وعلم نوبد مر اه

 یایاقب راچان کد لسکیشاب گر بزم یم مروا فال بو: دزو یحاص كمع لب وو
  دیهتس ها ةازذ هک رب یسیکب یال اقنیرو زا هدرلکنج ل وا ری داید ناما نعام

 بویلبا قیرط مطف موبلادعب هل رادوانراروب زم بو دی تغارف ندهنجاشاپ رایدلوا

 بوت وط تر وب انس هبحاندالب بوج وک ن دن اطاتنلک و ب وړ ون رلجا رخ ن اکا
 یدر و همان دع هرلیدبآتعاطایور و ناما هنسایاقب هلمطرش قل واداقنمو میطم

 لکدن ام زع هبه ګر وغدو بوت ودار ورس هوا لا ساثساب یدلغاطبوجاق ی رایجک جو

 ۱ ا لکالب ات یخ دلوا هب هجا للا كما صرق رب نول و ا طے هدابز هلا ی مس شق
 لاس زاتسارلیدکجن رکی دکح هدومقروع " لغوارم زوا موحرههدرفس لوار کس ءوک اقح

 هد رلتس ابنانل وا مطقن دنیعالم لوا یږیازنل وت ااو عطم ی رغ بور وشب والی
 يارب ز شهوکو شوق مچ بد ۵د د لقب رط هشت نيرا غ اط اتنلک

 یراتابناپسکلاد لوا نارك للك لوا نر اصهنزارو ەنىرلقالوق نت راجاص
 ندیلاغآ ونک اتمب هل هللا ی لوکس هقلخ ناکراقلوتشازاسلب رز نی
 شا ئ | وص ال و فوق ولها بور دنوک هب هناتننآ ها اغ اخ | ںی

 رادوانرا بول واب وابارخهعلقهانیار ور ندنعب اوت یساضف هنتس ور" هکیدلیامالعا و

 نت الو نیک هنگ ۋا کیو رتط وو هتشوفرت و یشعاراراقیج هلند هعلق ل وا
 1 هسلل و ارم ملل واشر دات ارا یودرکس

 ذی



 یر رخ دا ارم ناطاس علق فلو لوصو 4و در د هار اٹساب ضحو ضرع ی دز وزل وأدت

 یرادوابرا یلز وز هلی دصق هیکهنیو کادوآبرآ یهضعی نام و هزوضح بو ییرپسیوگشم اب

 یسهتسیاس تارک هکردلوقنم ترافق در وس ,ولدیرگیدر وکینموقهتفارش4 هحود

 یدنلوا عامرا یسیمدآ هاب ونکملوسم ینرف اون هر و دنکبووا نود امهلومقم

 ندامرسو طق كم السا رطسعیرادوانرا ینسهمحان زا ندپآ تعاطاافباس رعمهیاکع

 ندقاحا گاردحود کلون د هگراناسل بو دیار ملا ینامراهلت !بواب یراالبیراکدکح

 هقیقطا ین هبراج هلدخروق یراکسهرکص ندم شر دم ی دل اق یرا هم ؛ویراشب:ندقوصو
 یخ یدرارا وضو و نوشدوسب وس بو قراچ 4نغا ا هد رب بغص هجهدرفس لوا 1 ۱

 هد هسکنوتکی واکب وراوهنسک ات کردیارمااح ی ونیز وکواکرب رب لفشمابماط هعفدرپ

 هژعاساصاوش نوح ن ق راع نايات |نلاب عن ایده تن رج هفمراوود هوا ن دنیا مادو

 هحوت لوا یکم یدک وضو ودوسواخ اب ب هدر دنخره ی دنا هخوت هقرط لوا
 ل واهغمقح هخاظ : نشر یک توق لوا بول ند قی ر نیام ی ںنک هلا فاش کو شا

 هثن نادر كیاراو ییجولافغان هل | یچخز سم رفت اسا : شفا جاتح هک ا مطقاضرع مرد

 هژومموب ر فک عاغو اس بو وا وان تو لار هد ` بودی مرم هک ود

 كاسا ننن الا هاوجو شیر رخرموامرسو طڭ بواوا من ةاو هلن اعفدی آر خو یغلرارب

 انان هو درا واب وسز وسوب ندنز و ٹر اکد هلب اراک فیغلواررقم یلاوفعض

 نسهبح ان ىلفخلا لع تود, رادرا هشر)مخ روفدروف كر ز و واک دوش نگز ودتنوپ

 تودیاق رسوم لج نرو یاب بورگ ندجعأقیرادوانرا نونکهلا بصار

 یدردنوک هه اقتدا, لیوان رز انغالوټ توک یاب, كرل نالوایرارتک ئ ءا

 یرارذ قاش تسهچرک ی دتا لصاحلبوطهدازرکسع بودی سا نرلابمو یار

 یالزکو مانش اظ وهوا وان نشا ووفشا رازق دوانرا یدیاالحا قا ى دیغو ةدرما

 نفاس نینرز رب بوک جد ینرتسمآ اع لواراب دنا لتق هطا تا رس بولبتوط د

 هخم و تار هن هنگ و ریموت یس هعاق یازور مقاو ندر م لوا ناله انام یسادضقهنش وقر

 مش هنا بولد ان هموقرم هحلقلنر ادا یسهنسزکس قرف كاد زار لوازم ام

 تونل ولان هن لو شب مان ىش , د تازا ها لوار مالا بس هش ۇ بوانوق

 ۹ 1 ۵ یر 1 ا ا
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 9. هکر دندعیاقو ار تو یهو یا
 یټ هعلق ی ی 4 1 ج ۳ ك راش امد داع ات £ ورا
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٩ ۷ ٩ 
 یھ هعلخ هک وار رافکرادقم ر راک مان ر لغوا كلاس نک کمان راشاغ لغ وأ وقنا

 نالوا نیش لوار اسو هیورقو هک ې لقدلاربخ یخدیرایزاغ عالق بودرکس سدو لد

 رایتخا شاب یر د رم ر ماراغا نسح ولو دنک یرابزاغ هک افافت 71 |بوقبح تارغ ندعالق

 همش و دو هنو وق تور وس تآ شوخ رس هر فاکی راک د ید هرمذ :رلددروط هکنح نود

 یس هرفک رول ناعرا بوتسود نم اهرد بولوا فات سفن هک ندنیفرطلنسانتا

 ی اولا رافکیل هک م راب دک حنان بوت وطي رفاک لوا بوشد رک اوا وجدتسد شفدلوت

 گزار اعر ی هروود ردراکتسرضاحراش و هکل رکبقع رب ندنکو دود كن هر رووا ش مزود

 یل ەك رردب ]سسح هلمف رعماغا نیلا یراغا بو ر وکه راهعاق بوب اقندیلا

 نیرکف كمر وتە رەب ما ر یزو رم ریسأوب درا زمر وط تانرلر دپ اعا ر : نوا صوص خوپ

 u هعلق هچبوزتشا بوراقچ ندنسهعلقا4پ ورق بودیا
 زلید ر وجوا همس هعاق هت اتسوف شاسنوط اقفتم 11۳۳۳ نزاس ید

 هو رتشسوا اعد ںولوا ی را دنسواق تو رگ یرادز 7 دو نأ دوبف هرکی ادوىق هود ايسر و

 ۱۱ تم لبدناراب كر کو ن اتفدرمرپکحوص:ل الوایرادزد

 بورشا ینانوارهنیغاسدوط لوا بو دردمز ال یناقاص هصقوخرب یراکتسز ومس وب بو دیا
 لکان رای دتا سہح لذا بورد وکه نس علق نب ول

 مر یلوضف قلا یریراکتس لق وا یو طرماناعر مزب یغاسدوط یدزودزب یعثدبق ںلوا

 رالنا رای رتا بلط یربس |بور دنوکرهخ هی ی هب ورقه .در دک ید هن ك مرو وکیرم ریسآ

 قاقشملنساآیفلح عالف راس هلن | یل هک واد دمر و بودی اراطتسا هل فافت |عالقرئاص

 هلن دو یراذرتفد هتسرب نولک ها ارس هنسوب سم رد افا دو ق ̂ یدلواا دیس مع

 ۲ ةغلادم وبد رد یحاص كراكيب قرفردماغوا یرآ رلع لا شی وا ۰ بت بولوا قفتم

 رورسم و ول د یفهرک هلا قا سدوطر ندرافکءام رشا ع: راسی رخ بودی

 هم "اره 0 اتو ساب هحود یس ارمالاريماەنسوب واثساب یسوم یړزونیدوپ رای رلوا

 ی درالنارابدتبا ما دقاوب دزسکرک ك مر فوکه ناجم یغاستوط مع نیلا بور دنوکر ار دخ

 یږرهعلن راک درو باو و دزر یل لا دمت سا هر النار دراورار بس ازم ا مقام
 هاتسدان ةا ا El هفآ امم نفخ قاشن وصب

HR ° ET ®4د 2 و ها  

 هم هلأ نوٿس راذ رتف ددو نوج بول وا نورد غ اظ هنادو ق



 ۳ د درایدرو هرفاک هسورغ له كس ةر نویامهرما فال خدود ند هک ہک و

 یا الت با هد اورمآنوجا بلط یرزم اتو ند 4 اسیر

 كز هکېو ىفخرءەلپحووئ كرا د رتفذ دو بقع رد بور و باوخ مد ل دشکدهزی رار سا

 بو دیا نط زغودنلا رمو رغ كش ق رق یر اتر ضخ ها داب ب ولو لوص و یرا رفض عو ضر د
 خرما من رارفاکوب لع هن هن دغاک ك نا ر دمدآ یا اتساب هجود راب دابا ماطعتسا یض وصخ وپ

 هو زت شاو هد اتش وق هکاباطخ هپ اسان هحود بوردزاب فب رش زما لص فمر هدراب دول

 یقطصم لغوا ولحر وطو لاسو حوصو رگ رادزدف نادوبفرع ند ارق هیورقو

 هلس و رغكي قرق یراق دلا بوسکنراتساب هل راغ ا تقلا هما امهرمآ مدآرفن ةن لاهل

 ى لوا نودا تقفاوم اکس مر الوق یل رح رس لصوصخو رکان نتسندنوآ هنراوضحم

 لس لب یلخ نسبا اها هلح هسرار ولوا نام هکمرو یشورغ كد ترقو ینماب گلم دآ

 لوق ندیکیو ۵ 9 یراق نوک نرعأقبودپ ۱ مالی ارة عالق لوا بوراوهترارز وا

 نانلوار ےسذ هکراردزاب نویامه طخ نر واكب رتسرمأء :د نس پا تکاب می بوزای

 مرار رق یرکه لح هسرونلوا ت ؟رج فاح هنماو تكسو دیوکیشورغ كس قرفویراثاب

 زا نونل ها لیبعت راهم كب ینطصم لغو اتاپ دۋا دن راسا جو لااا دو ۱

 نا هجود بویلوا عولعم یکی نلکهصودصخ هنو ی دتکب وی هر هی هسک بولا قد رثس
 اسد ۳1 رس رما بولک ن دنبال و كسره نکدلکهب هطوا قآ ب ونود ندقلدوانرا یو ۱

 یدیشها لزع ندنکو دما یاکدز هلنایباوت راس ییا رکج هسیااتسابیللیا 7
 راکنا یەم تزاحا اتساب هجود لح لوا یدمشف؟ناتسومنالوایس هلصا رنک تو

 ید: درد مو رو سری ند و ن یا دک هس دایدروهکاب ویا
 ا الغلو 3

 |ںکک ر یں تا بلط ش تا بو ریل ااا

 ا کد دنفا مهار هلو دلا رهعم جهحانز ور ر ورم یار 5.

 "ی و رعو یاس درو اه دآ یاو لد فص راس ا هج وداما ی دغنزوکپ ودیا ض زام

 كر ه ساب وس لنرانسد ندزراک د :ردن E ؟ رادسک یسهلوقمدوانراءیمایخد

 خاتم ها هلن | یهنکر وند | نامرف هغمرقی و دحرم هاش داب رای دنا یناف ی رسوب ۱

 لایعنسالا لکا ورم یاسا ندنآرلندلوا لانکرا دی هعف دم جد یل دخرس بولو ۱

 بولوا دهی ارس هل زل وا هل اراغاپ |هلنسوب بش 1 رچ قیلفروم rs 2 وچوک

 ڭى یدروت وكلت رادرتف :

 بووف 5 هبنامالارادیرلکذب ر ا

 منغا دن نتروص فیرشرما نوع اف وب
 بوطبور و موتتسوبورح رانایدایا

 وزکاغا ید هلب د یرابعوط ویلا بوط یر ۲
 ڭى یا شب بورو لاعتتساهیدنتف شنا یلدحرساما یدو نتعاطا ر

 انساب ,متوک !ناووراپدتیا تیعجبونلحالس ین ار رندر زارو سزا: هنر

 7 ا
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 ٩ اب ف

 ندذمدراس ۰ "اوح 4 رام الاراد اوكار اصح ی اشاب وب د زکددرحاف نوح یزجضود 1 ۱

 ةشرانالغوا هوش و دنکی زتراکلردو زم رو یرعر هقولع مام مراد رعد قساه ندا

 بویلکب هد دحرسوب بو دیا لمحت هنسالبو هن روجر دقوبردیا كح یزمراقلاعا رو
 رما هدزمقح هلبا ناتو بذکب ودیازع ههاشداب یز لوا یںمش زر هکج تجژ
 راب داکهیرزوا هقولاس یک ر دع“ لیسهدقدل وا سم ندنهماع لتق زیدراقح

 یدلک تشهو هلوقعو تشحو ا واق بولوا وکتفک هددقولانب وب د شاک وا دح رس

 ا ا بولا هنجم | یارس نعیاو" هلج وب دنونسلوا هنتف اس
 یییالد هلو دنکرکسغزون» از هينا لادحو اغوخ هسکهک ی دل غاسب کم
 یشاب يوبق روزم رشابم یدیایس هعجرخا كمر هام ید شاک, هلمعداوت نکا

 لیسحرزو ندبآ تافوهدهمقوص بولوا مدآ لء ل عارب هی دنفارشپ یسلّتفم هقولانو

 وا شیا انزونضح اتاي لج نامعار اسو یدنفادارم م یسضاف ر هتسو ر دیر دار كنا 7

 ۱ ا رب یا موس هبنامالرادیسهشاذع ول والحرس ناک ن وکلا ها

 هر هرصاحعو كنح ب و رد ولد یدنلک ازمارب ههاتدان یر هم رط نات ردزمہصخ

 . بوړوبوتکم هنلا بو رو و وقیراد رتفد ند هنهک تا 1 درارا هراپ داش وای دلتماد

e1 لد هقولانبول !لاتعاسردس یل 9 ام رشت ورد لوس لابراد قد  

 بووط نغو دج اق كرا اف دار فن دحرسی دلکه بارس ندا هی هچځهزو نا ۱ تا قشم

O E ۸ E بوجاق یباوت یزاکا هب كن اتساب بودمک اکیر یرب ره یفاف و یقمرایدروا شن آ 

 یار سرن رایدج اف بوغار هنو وص سابرو نیا ناب رج ندلحلوایو دنک یسیذعب
  پوجآن سوق لمطصا رامانیدلا شتا ندفرطره هکیدروک شان 6اکدتاموجه وفا
 شیورد قوسدو لدنرایتساب ك ولپ لمس بونلحالس یسهلج بوراقح نیانابکس
 وب دهلل مسب بولواراوماتساب هدرا بوروتوک :ساباناع تناسب هلبلا یشاب كوالپ
 لق ینسملدر تناتساد بوروآ هلکذفت رفنرب یدلپا هلاقم هراش رخ ز مالک لوقعم لوا
 ۰ es وا هليا نین برضر لتا لوا یسدمدآماناغآ نسحرص راع لاک شا

 رستاح رفنر لذدراومق یدصا قابل هرس ند ویقزسراد راد رس نوتسروف نامطس

 یش لوآ هار بشوش برضرپ بو ارا ید رسر اء یدزوا شا و هنسکوک سش |
 كاز ىراد رخ لات اد بو :دفاب نوش و لحرس ۱ اکرم ید

 بود موجههنادرمر MRE دنیا رابدروچ نیرلزء ورايد رق مع یزولدحر م ٤
in .0  

 r 17 رل ۳
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 وی درا هیلبا ثد وع بودیآ تبعج4ب ثارفن اتو یدلوا برطضم هدایز هجود
 هجوم یر ر ما بور داپ نخدلوا كنج لهجو 4زتوزاب غ که ارس ھن ںما ٹا

 ی دنیا لامعتسا و هیبنت د رانو سک هبدنفا النم بوقلاق هلا ماعربغن تلخ یارص

 طهج رک | بولوا تروشم هلدا نانصاو یلاما لج بم وقهلغلع لذا یتلخیارتس

 رای دلوا لوغشم هیفسوسوو بو دیادي دشمراکنایرانوردآمآر اید رت سوکت بابل ان هنبامه
 ب وردلاق نیرلفاربب یخدقانصا بورا قحر داح هب هګروغ یدنفا وداف هكک لوا

 قماقچ هیاعد نوچاقستسا مهو ی دیار فصر شم "هر غ دک یدلوا ماش خا لند دص قمقج

 بوقبج یتاخرهنم نامه بولو كرت یراقآ رب دقدلقج هنراب هګر وغ یږیا یوک

 هد هتف نابر دل هلا ېیذاکآ گارادرتفدوب بوشیر هاچ نزوا مو لقدلوامج یس هل
 ولغ دز رارق نوچ یمالساةارغ نیلکب دحرس راوزي لقاسوط ردراوزوشباهز مزب

 كلءرتسرما ورایدنود هرهشس هلا تیعج یترهشیرغاج بوی اوعد هی دززنک بودیا

 نایعا نالوا ضرد لها لکد نکم قفلوا دن و حنو كنب و زو سر الصار اپ دن کود
 رج انا ب ولقلا تغایو بور وت وا بارع لنعماح كورس یدنفا یفاق بوز حرانک

 ندشساب الب لمس هذب دیشلافزا بوردلاوآ شاب یرک "همها دودایص "هنتفهصقا دبصم

 بو وط یراد رتفددبور او ےل هز لک اما یدرازما موجه هب یدنفا یغاق هجرکا هسا

 یومغالکازوس هک دلیوسالقعیدژرب د نو ساوا مفد اغوغ | هروهبولدحرس هلبازبلا

 هډ هنرهردن رکدارم هرات وب یدنفأ بودا تبانع قح یدراورغاموبد ثكعرتمرما

 رالنابوند م هړو باوج هزس هرکص هسرروس هن فیر عرش ل را لعس یوزاب

 یا بوب. د هل لیتم هلو ل هروتوک هیهق ولان بولو ط هسرولکهزمارا راد رٹ ذدرکا ید

 عفد هتف بوابزوج زازا قلخ یدریو اوج وپ د ]نوک ی دما كراو بو رج بوزا یو 7
 ید ابار وهظ هن نرای ابآیداک هیهمنح بولبتروق ندقمضم لوا یدنوآ ولاا

 ول دحرس هکیدروتک بوتکمو رخ هوش بواک قالو ند هقولاشماشح اپ ںل هک ارگفتم

 روصتم ق هفام هکپ دل وا لصاحرورس هس رمو نانوسروط ننژرب یتلخ یارسردوک

 نوروقاتوا نادم لنسانفهرامالراداتس اب کدر وجزوب بوایزو ولدح سر دکد

 كه اداب بو دیادشبوراو هپ ول دعرس هلن االقع ضعبیدنفارشپ لع لوا ی دزونوآ

 بول نیزاق دارغوا هبننولبحا ی رازوک ید كرالنا بو یا یه نت وامه طع

 قرق هللا وال ابا ناتهب هزیو ردرهنمد یعدقرادرتفدردق وب زعوادعهیاتماب مون .

 ردزشملا قاسوطرتسو شورغ كس با نوا قار دقو یلصا كس ورغ كم

دنتو ادع راد رتفدقدالاهنسن ربک رغ رو كيو ەر اتسداب یرالآ
 الاع ددی ا نات ن

 ردراوزمقح هاو شیمرگد عج لدرم هفیظ اتم
 رلبفک 1 هر اغارفت ىلا لوا

 یدنفأر شب راب دیدزوپ یفارهسرروس هبره ب ولو مالعا ههاتسداد لا تیغ عقاولاوهام

 درد بوایروکزوا لاونموب تحاصم6اکدررور هیات ابیراباوجوبیولکیدنفادارمو
 هتلو

 بونلواړ رر انحو لعیسو ار ضو ضرع بونلواهطح الم تک حالص قنا وا ضرع
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 3 وفجزههاشسداب هکراب دبا دهعت هلیوشم یتدویدلرورارقهکار دنوکهنلودرد هلم مدا كر ثامم ۸
 هوب نازراضرعو رای دید ل ندنوک هنیراهاتسآ بوروتک هلا هنب ی هر نال وایدا رهذس زجا

 حوصاو کد اروهشم هلتعاجش هددو دحل وادکراذزد رگ ند رل هسک نانلوانام ری رالف

 هدا دغب رغس هادا ن روحراب دنناهاتسام رع هلمار رھ ضرعر کاب هشاب "هنمدهکاغآ

 هاتدأب ر راب دتا لاوحا ارض رع هبالکووا رزو بورا وهدا رور هجم قع نو امه یو د روا هل غلوب ی شک

 رد کرک هسنلوا ر کد هنلحم یغودلوا هلې حوا هیضق بور و هبأتسأر ,لیهاس ییصنمهنسوب 1

 بودی سولج هعفد یبا هدرزوتواو ابتلا یرکكيياباس یطصمناطاس تافو

 موحرم لنطساوا یاضمر نوزم هنسیدیارلش) وایوزتم«دهرماعیارس ملا دعب

 یدفل وآ نفد هدهیلاع هبقر شاو اان خلال ق لدصم هیوبق النمرح هبقوصانا بولوا

 و مس هنس می هبل هل جرواب ده دابر دوقالو برشم شورد بب رق هنیسجینس
 ندرگبرابدراف وایراب ره هدرا ې لصف هنطاسلارا دییزاغدارمناطلس لوصو فلاو نیمدرا
 هبههلقربهکابز طابروارال دزخکو داانا برا دعاس هد هبطالمو بارش هجو هلو بتاتا
 عاق رلوا نیامه دن بولوا قواعد لرتم لب و باهذنیحردنبدنام
 نوک جوا كمر ها هی دوام اع داماو بو ږیا هبه ههاتسد اب نان لوااغس ارا دحاس یمیناب

 ۱ شا يووشابش نماند تا : ناعذک یسلاو مورضر !ود هال ره رساومس

 وهشب کر وخ مو یدایل شرع نکودشا تراغ یفارطا هسینک وا هتواندصراقبولک
 isa دی گكران انک ں تک ولرو یلابا نودرازولا مم هیاغآ ینطصم

 یدیشاردنوک نوبامه طخ نوای لک هب اکر لایق سا هحور خان اتساب دم گو افلم

 ماقما حک رشا لای ور نانرق هر عنا هنورامه باکر بو دیا لابقنیسایئوکی ب دی نوا ثمرحم
 بودپا لوزت هنس هن اح كن دنفا قنبر وكنا یراترضح های داب یدلردمکی علخ

 پرت مطهتفابض نلرم یر دب هلفاوا یورقنا نانلصا یخدیدنفآ یی مالسالا 2
 یس الی دنسد كهاتس داب برو شاب یناہکن امروا فیطل نال وارو هشم هدرهشس لوا بو ږیا

 ب وا هیکولم ناسحارپطم ی رک رب نر شر بانک ههاتسداب تفاضل وا یحی داوا

 یږ ا بیک ریدر رب 1 راڪفا هلصوصدخ لوا بولو اكنامحز وده ادد و لح شد زو كم

 ال بیاد :حوصن نرمال یدلوا مدا د قود ب رکا لم رام ضومجک
 ۱ یصنمقلرادرتفد هیاثساب مهار هداز راد رتفدلوزعم ن دبنو مط سوو یاب مورضراهیاتسام

 ناسا راک نرمکتزا یلوک یا كر غص هام كر عبا لخارم مطق ب ونلوا همجوت
 0 اسوہ نماد ف رس بودا ل ااقتسا ك دەل بم فرصت نابعاوالع ےل نا 1

 aw علا برف ەماشخا نیکان وار ود تعرع ندایرد لدا هر دق شوک یک ى

 تفشم ناب روک ندقووصوراف هد لو و تجر ز نلیکح هددا دخدرغ رف س راد يث انھن کا اسا
 یراطاثكلاع قاخهنسلهاشمیرالیابلاج نکلیدیا او لاو مجونرامرقهیبیس
 ندنسورق هچفب بروس مدق وهز دامه پاکر نوک نوا لر فص نغلو یوانوچامهمواعم

 یالا
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 نايات ەر ؟رسخرنح» دو رانا نالواریساهددا درب دلو لخاد رسا م :هیالآ
 ةا رم ماع ن دنیا دی هضف ر قلخن ازد فص فص ن رف راط باىد ا هل لب الآ و رهلاع

 نرلرسنانم اراب دليا اش وام د هما دناپزاوآ هنیرلت :رضح یزاغدارم ناطاس رای دا ماقتنا ذحا

 دز دوس مور دص هات تور دشاوا هاد رو هما هنسر یرتبیش قوم
 یوح بوک هم و رر دصی دنفایسع ندملوط ان هدر فص هام هلکع | تافو هد را

 هلبا هاشنواک ؟(خا بجر لنوک ی دا نوا ندنفرط لنعاززو یدل و یر دص یلو طالب هداز

 همان تالان نوک درو دوردکرک هسنلوارکذ هنیدروتکی ی دلو صرف
 لقت هننل باد دغب ب واک ر اقالوارارکن هدل والا میر یدلر نوکیا تعلخو فیس عصرمو
 می دلر دن وکو رنک دار اداوج نز وا دارم یدرونک یصضرع ترازو هراس ا دع ش ورد نادلوا

 ۳ هرکسسز رک تیم قاب او روان هامهیاضر هلن متهاتم مرکار ادرسهدرخالا

 رل | و ناسحاو شرا هنرهطم بوک ی دی انش 2مر لیوک هر د ۳ "هزاتسآیبیلوق دیس ا

 هیوا 5 ا ارا ترود بولیر و یم هفولعرصم لنوامه نایب دینوک یر یعرکب كانملو الا یزاجس

 ا ا زکدهرف ةاتسایرا دعاس نادو قا رنک ای رفسرابدرون وا نزوا ببئر” هدرپرپ

 هل ور ات وام هاب ترضحیک و لمصض ید تاب قم هلام یتمدخ لوا بو ږی

 یدیاراش) وا لحادهب هناسرتاما والس هلو داراب مدقم نوا نل اھ
 ید ب وق مح ه رک د هرق یس هق بشد دع نوا كق الخا دب قارة بولو یلاع لارو اهدا اوب

 هرذا یک هلا رارکن لبا یر دکچ د دع حاقر كق ںلوا هاشداب عوبسیراکدنازاغآهتراغ لص
 هیارد بج ومأطلس محروم یا دنتکیدّیارودص نوب امه نامر لب تلف هزکد
 هرکصن دکدروک یتا وا مرت ورب مھل شاک بو راوهنسهعاقیزوالوابوقبع

 هقمشس علت ن وا ندیاترضمراهطا خمسا لاها وت راغیرابلاب یضعد ند هبمالسا كلا

 ینوا ب واک ت سار هد هط امانه رتن یدلیا تعرع هبناس لوا هللا هغر دق نان ح اقر بولان وہ

 جست هت ب و دیالا سر هنیرانطو یلافطا و ناو سن یراق دلا ندم السا لو ی لا یو

 4نفر طزومطب نوک ار اکتسو لیص یراثر هضح هاتسدأد : ابجر ی لاکھ تلو دردم دقم ندننوک

 1 ۳ هتسخ م هی 4 هس وغ یکتا وک

 زاملط ّ گاف لتقیداوارافغتسا هما اکائی کد

 گلم ردتاهتلغ وا یسهدوب و نادغب غل هدونو ق القا هلیص الب ماحب مط نکیالبزواامدقم

 مادقا هکمروت هدوحو یتا: لوا وهاوآ ماقم ماه ی دیا سش هما وارد نکل بوش ود هنسادوس

 كح وكن وګ ارس الجا هنماتم ینهدو و دبدج بو دیا مار هثیرهب دت یهاتسدار هل تر طر

 هةالفاهلر ؟سع نا دغب ب ول يبهدونو یکیاخار وخ ارم در دنیا فمعایاغآشوابسروخ ارم

 نادغد هکر بودیا كو IN یداوراج ان هلا ناجفوخ هدونو لوز عم یدل مزد

 هن ساحر قلر وس ررقم هو دنک قل هدو و هرکص ن دکن لبا ناشر رب بوصاب ن نرکسم

 هاتسدان ندب ر وه لامر هلن ول یدر نوک هتلودرد لب ءارکاو زازعا اغار وخا رم
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14۸P هیعللوا ب بورد ل وک ههل یدک یرو زمیاتسا ا شوک رگد كنا 

 ثنیبلح تت کر رفتوب یدلوا ماقم ماه ر دق نوکیرکباتساد لاس> هک مازوراپدغو

 القا داف نولو طعارزو ندقازآدوبق موحرم یهمجواما ۳ رگ هد هکل لف

 فآبطهبااراشمهیز و هکرید بو ای رراغماکولنخرات ردیرادرهم کان ینطعمهرق
 قالفاردمرتحر زور لوزعم ندر هم هک ن وح ن ركب كنس 4ط فاح ەرتىس( كاب لچ كوس

 خانی ولو ی بیر هم رم .نالوالومامیز جت

 ۴ ا e ننساقبا ۳ رع اتم هنفرط ا ا

 بولوارکل د ندنعو دل وا تنطلس فرط ضورعم نب ںزلو | ناشنسا هنرافرط یمومصخ

 نکم فیر هاش داپ فر ط الاحهکیدرب و باوج هل ةب رطوب ها دگر وب رم هيلع هان
 يافا روخا رم راس وزانومسم ردا طض لقدراون انلوا بصن نعآ ردد

 هدلح لواران وساپا لاسرا هلبا همان تیدوبع هنساحر ر رقم هلا ایادهمرکموز زعم

 ندل واررضتم هڅ دلواهرافر طز ردررقم قلوامارلایضقمروفلواتردق فرص هیافیا
 يوسر دنا طیضییدرانآ نوا كنا شهری و ید بوتکم "هبفخو بودران وسر وق

 یرلکد ما لزرع ل وقرا ش !تراسحهکمر دوکه لنا رمان اجر ومار ڪا ين اغاروخ اعم

 نکیا مع رام کی لاسراو رادرس جارخا نوچ | لامشوک لقرلوا هاسداب عود“

 جا رم السار کسع بو دا لاقم طسب نوعا لیکس ی یهاشدابضعاتسا ادل

 . ظاما هلوقموب زاد دمر وک ت حار یوربو دیالاغتشسا هلأنفو برح هدرگور ندهفس

 تیدوبع وانا ب وناکن دن راقح كرات دیااقلا هن زانو امهر وضح ین انعم ید ومهب هنتف

 لیمکتم هع دغد مهد ۵ هدزکمر ود اقا ن رابصتم نا رسم !ضرع تعاطاو

 نتمدرد بو دپا نیک ن وامضغ شت ؟هلکعدر وغلوا هطحالم هيلع تلود سومان

 یراهمانر رقم كراقل هدو و نانلوارکذ لع لوا یدقاب ہ راش آیی اٹساب ده

 فرط هی هرکص ن دکدر ویس ی یرولفكب یللا یرانرضحاشاب را دعاس ب ولبزاپ
 بودی لیصقت رادقمرب شانعمو لغوا راملا ح راثس خروماما اراد دوو یراوکروررقم هتلود

 ندیک ی هب ردصم رادهملا راشم یاتساب هک ردللتف بسم گلی اسا ل كوب یابط

 قلص هت رار فح هاثداب و لتق یار وز ید و رلوا سا یزو بودا کا

 فوخو فر طر هل اهن تعلصمبولوارا دمانربز و ر شبا تمدغ هلاصولخو

 لوقو لانو ن رق هبرق ة تلوداشساب قیسح یلدواتسایرا حاس هرکص ندقدلوآ مفدنم

 نامزره لنسارآ تلودءالکو هبا نی رقم صاوخ بولوا لصاو هنر هب" ر مالکذوفنواجزو

 قلود نبع لصولا ذیذل سورع بولمحآ یر ورق تسفانمو دسح نالوایراج

 یدلوا راکردیوذعم ةعزانمو ین ورد "هل دا نن رانی ن وا كا شوغارد عزانمی
 كنيدنفا هاراج هان ز ور هلغلوا یح اص تمم روز عو باخ ماقماتساد ار دحاساما

 هللا قلرا دفرط ندنز و تآرجو تم اهتس كناٹساب نیسح یل دو یسارف ویأر ملعت

 دادضمعا



 هبلاراشم یدیشم "ادب لالقتسا همت ودهحیشا وحو 2 و "هی بو دیاداضتءا

 بودا د ءس ر ودنکا اقغتم هلیاراداوهاتس اب را راس لق دنل وا لزع ندیرا واتساب دم
 خت دا دغبادامم هکیدیا نزوا ممواماددنمدر د رادږلوا ببس هکمر نوک هنینانود

 ترا دص ن از كنودنک ىع الوار سام خفدوحاب ااغ ندودنک هوا

 وخ ندقفلوا لتق لغنل وا لیمح هدزوام e هنا رفسبایساکو دنیا همت

 یدلوا ماقم اق RE ودنکیولو اوارسیمدادغب مک  هلهیدب نزوا
 نتف دادغر ندقلادومق لوح یدر دی هل ایم لمس عن نور و «مفو هدانز کا هاجس داف

 هلدر اصناو هن و«یدیاراوی وادع عازم راد اس هاب یفطصم هر نالوا مطعا رزو
 ریما ضرغ هلص ییدلبادقع لب غ هاب وک ده اسداب یی اتساب فطرصما رم

 تشد د نار 1 تام مام بونوا تا عد د هر فیس حاد ب ودر رت

 دأرم تورو ۳ هأاتس ةسالوا بلط تالو نرش ن .N ال لر د هو

 ردا ص یم هد وډ مد ان 1. دا تنم اح حن زوا هحو قفل وادو لح مطقلدر ونسن نوا

 راش ارد یبلف ك ھا شداب هلیا تاک لوق مانو درول وا ى ەلىوب لکن کل وو شرع

 باضفا | یهاتسداب بویفکت شام هل هام كاسا :ینطص«بودیا ن قارادغویدپا
Nرا لب ل اسراو بصن هنیدوخ اپ لتق لذدوع یا د قط ص مهكر دی راشع ااقلا  

 یدواز قوم یک دروکب ودیاز ار فشکە اشاد ماقم £ ا نوکرب یر ائر ضح هاشداپ

 نوح اک ںید لسا یاقبروت نو هسخو | دنوکى هني ىد لپا اص کو ااا

 نشا .EE مامد اپ نباوج ۍږل مدآ شر اربخو لقاعاشس ا ںی

 هل وق نونلوا ناوصتسا هکردکر ک نوجا هطف اف يرل کو اخ سومان یتددسدا

 یرکسع نکج نا ریه یلابعو لا ب وقلاق بوت اب | یا5 ورب ند هنس یدی هوا نبق
 یموصخیرهاهافتس لک لکه بابلع ؛هبتع یسو دنکهنلوا تزاچ هماراو تجرم هزکی رللوق
 هلروس لغ هس ردپ !اضتقا ی بركن وامه ی آر لق دلر وب عالطا نومآتقیّقخو لااوص

 هح ونال وا اد اکماریخ و یراتمهو یس لانصو صخ ص هکر دوب یبدلب ثلکلوةاصوصخ

 وزو بودردررقمر مای راتودوداهتح الاغ ندنوابو می كرك الال وه دکمر و کل وصح نزوآ

 ند همضقو یژراداوهواتس را دساسیدلپا لوح هنطنسح ی درصق وس نالوا انقح
 بوی مرصنأتعو رانا زا لا ض حساب ناسا ماقم من اهبولما اتم راق ناو ہاکآ

 نالوازم شد کرد آر هنوک هنوب نکیآ نزو اتم و داح او تک بو ل دکي هکر سز م لحزب
 هزګرز وایراکبانقاع ولهاح رب و دیااقلا هه اتد اب یکمروتک هباروپیدوانرارآدغ لوا

 هیلا ل د اح لالقنسا یک یکیدلیببوروا هع درر هز رره بولک نس زتسا ما طلسم
 تم رږیا تاج مو همدآصم هزمآ رو تفلاع ەز یدر رکا نا هراس صو مەخ وإ هله

 بول وا باقنم هتوادع رب ګز کسر ا لپ وح یهاتس دابندیآ زککیدتیا یو س ویو
 لا وحا فقاو ی داشساب ینطرصرا دعا سراب ږیدردررقمزک وار ضم زس اص و رصخ وز

 لاا مدو انرارا دغر یزر دقلسفاصن لصا هوب بوشر وکه لیا هل راشم ماقم ما لقدلوا



 هزخاوم و باتعرفاو دز سم زا تم تمار اسیر ارس رت سا كمر لسا ٩14۰

 1 یتطصم طعار رزوهد ارفسیتح جوک تدا و نوستاهن هبلا راشمیاتساب یدلرا

 : ندهللایس هزیمملع مز بور دنوکب وتکم نوک دمماقم اف بووط ف .هبضقواتاب

 همالسا رکسع کس ما تقفشس و جرت هزب و یافاکم كتم دخ ر دماور

 هکمادام ب و زاب همانبا وج یخ داس ات ماقما سم زاب ب اقع رفاو ود كابا ترم
 هج هیضقو یدرو لست بو درسهملوا مل اتم ند ن داب هلوقم و هنا نوب يلنابح نم

 اسعدرهخ هپ و دنکب واک ینوتکرا دتعارب رارکت ندرز و ید ردلب هلما مع ینغب دلوا

 یاناهلجرس فذکو م تیا غرا رسا یک همانادا رفا هکابهماطع یار زو نوح شابا

 هل وون درا را درېم نالوا مرح هراب وتکم هل غل وا یبا!مسکیاگرارز وور دم اتسم
 سکعنم هب یدنفا ی یتفمو هباتساپ لیس> یلدو هب اتارا دعاس یرمخ یرلکدنشابوتکم
 تنسند وارا کیاویاهبودیاتروشمهیسهزو ا ژوارکذ اشا رادعاسبولوا

 مام یری راک مز بولو | رب یسیکیا نکدلک ساب یتطصمرلیدنا دام 1 هما یف رغ هب او

 هار وب هلاک هل حب فو هړر یز وسب ود کن دنفح نوب هدقمزراردیا

 یز هلم ام تبع وددون و تفل | نس هما ماقم مااا راد تاس رار دیا ولس

 هزینه يور دن وکه رکلټرب "هیفخ و ر دیا تفلا هد راتف ایض هچقصهحفص س وریا
 یاماغا و ن قالفا ندیا للعت زمدآ ن راو و دنعت لک هرو یړاځ دوب ,اوع نانلوا نیہعت

 ۰ هکېدرولبو یدثنابروب دزس لبا بصتز کسراپد یهکب ودیا ل رع یار دم م قفلوال ره
 . یسوصتوو ی لار ضم یصن كنبلغوا یس دوو نا دغو یزع كل لود كم اقم مات
 : ماقم اف یدلپ عو رس هر سلس د و ندزنبس یاو د كدا ی در اراتص رف ەتىش

 لص وضخو هنودبآ نطر ول وااقب بس هیو دنک اض رتا ی را دعاس هسا لد هداس

 لزع بو دیا ضرع هعاتسداب نزوا قیدنلوارکذ بونا دلا ندنغی دلوا تیشع ینضرغو دنک

 ناجاسرانناتس ابا دعاس هل ااغاروخ اربم نالبر دیوکن وع !داعقایدیدج دوو یدردتیا

 بوتکم ر ین هب ین اماغا ن زو یر ییدلیآماعت هنسا دلو بق بوش وق ینسیمدآمات
  نسللاجر هم نررقم بور دوکر طانسطا بیطمیرشابمو نع هیچا لوبق یلزع بوزاپ
 بواکهبضغ هستش دان بو دیادرط یرلنراو یناماغآنوح راړ دیدیا شهر دلی هد

 بولوافر طب یس هلثاغ مگزونه مهاسداب هکیدپ دیدشود مالکتصزف هباتاررا عاص

 یرومآ هننفضفومهلوقموب نکنآ نزوآ همنفكى رجملندن اح لدران وعامر یکی چوو ۲

 یدر ذوک هب هلق ی دب شاتساپ یجتیدیدهسپا ی دب د هنردردعفان قوا ل تقر ان دبا قوس
 وعل نوګا صوصخ و عبرت طخ نیا دورو نوعا ساح هب اتساب دع دکر دل یققم

 رپ و ودر دام طاهر ڭم ردنا لزعاکب یس هدو وقالفا لدقو و بولو اد دو

 نالڪ نوا هدامو كاان را كاس ہی, گان اس 3 یا مراتب ؛ یتعاراشمر وس

 یدزوکناولیورشس ابهددروتوک ةمهادم دابلآ !یرادغاک لوا دنچره شی ظوفح یر ہوکر

 هبینتنداش اپرا دعاس یدلوانکم یی یس هلاصبا لر مدار اسیدی د درد

 نکرهو



 ۰۰ اار را دسآس هدرا دئسا هاتسداب ی دملا ت یحاغملس در ورب هک او سکرهو

 هرا دکسا بو ییا هيمن وداق و ېی داغ وا لق یخ د کد شرا نر ب چرس بح ی دیا هد هلاسرت

 یاثماپهیل ع هللا ةچرراب دغوب بور دنوک ین یش اب عاتس وب تعاس لوا بوراو هنو امه روض
 یردق باتکلا سد رو اغا یلضو یلهعرب یروما ؟یلوتسمو ىزا تتسم كاف

 هد هح اب صاخ اموعرانور نیسا مک شان ورس خا قیاس کاغا لعراحم یدنادخک وید نوا

 هب یربمیناکورتم لجو ه لخأوم یناکه ن زخو یراد هښزخ كناتساپ بونلوا سبح
 شی یوممیراکلمآءایج ید كراسوبح نانل وا رکذ هرکصتدقدنلوا شیق

 اوو راضحا نوضح ییاغا لضف یالا هلجویراشتسم لعب یدنلوا نداصمو
 یدایاقالطاووفع یبا رک یل عو چی دنفا یر دق سیر رایدروایتویب هرکصت ںی ارح
 مطءار زو نوچ لیغلوا ر زول ماکو لقاع اٹساب لیسح نالوا ماقم ماف هنر اتساب د

 هلخا دم هنر ندروماو بومجاش هناعزتفدالصا یدیانزوا اکو هحوتم ههراتسا

 ولد رد نزوا كلک برقع معا ردصرمالا بحاصهک لا اضقا هنس ی بوما

 هلخادم الصا نوم | تام طعم نالوا ترازو صاوخ ی دزادیا فیقوت برو باوح
 هک یس هنالق اعرو طویویدعاضرعت هل نوهج لاصمتایئزج یربغ ندنکو را
 یدلوا عقاو هداضترا لع هدایز لنتقرطءارزویدیایشان ندکلشب دا تیقاع ضع

 هد هجطایزریس نزوآ ینیدنلوا رک ذافباس مرکارادرسو مطعارزو لاوحا لمص

 ینحاتفم كرد بوتوق هماقم ماندانا لزم هل ناونعرفط رکسع ںاشیذ واد نا

 نزوا قم اه ندیدمرشدارغو توتکمههاشم نوا لص هسدآ داو نزوآكمردن وک

 كلک یز ربخ كد هنوكی لا بودہک مدآ ندنف رط ی بوایزاپ بوم هان تسر

 هنروضح یا لکدتبادارم هجوت هی هرابا بودیا جوک رادرسیدمشفلوا لوق نزوآ

 زوغ الوق ید ی زکیلوق ن رکبداا یدا غد بو ږیازوغالوو یریخارب مناطلس بوراو

 از تاب وتخم بولک زملعو بودبا هقیطلبدزس ردیکهنضف ناهغصا ابلاغ پوریا
 تکعا عرض ودك ارس ماسک باوح هرزوادارم گل روب فوت كد هيل وصو ناو

 هیوربک بوقلق ندکتترد یرقمقلا مجر ناخ تسر مرغ "هرغ یدیشهلواوبخ

 هیاتساپ نسح یسکبراکب دادغب تل رتم مان كج وکه افناخ یسنریایدلک یربخ یکیدنک

 ناتوراص ندهاتس نلزنم لوا ی دلو هیاتساب د شورد یا دا تغب بویر و یل ا ناو
 نبرق نیرترصق هرکص) دوڪ ترودپولوا لصاورهخ هند رواک یا كومان

 ندزاح سر یدال زنم لوا مع هاش لکد نه رصاع یدا دغب هاش داب هک كنساوااراسر

 نزوا قمراو لیکو مان نانوراص ك هاو بوقلف ن ر کسر د الاثتما هزکیرمایولک بودم

 یودروآ ناخوراص ةدلرنملوا روک یر نوا ك رع ناخوراص هاش ما ندمآشب درد

 ردقزوو یرابزاغ لیامور رادقمرو یراکب یال اوراس واچ هنلامشتسا بولک هنو امه

 د دص رصعلا دعب نوکلوا راپرروتکهنس هص وصخ "هو یدنلوا لاسرا یلوقرصم
 ا دقم ناغوراص ناکپولوا ناد د یلاعوم؛را هرکبصت دکد شا وسرا دقمرب بوراو ةملطعا



 كمل ردفیللا قرق هنیرامدآ و هیودنکب ونلوا توعد هلبا كب لوق دم ناک ٩ ۸ *
 دنلوا میز وت هرکسع فونص بوقیچ یحاومذ ذل هرکصن د نوک حوا یدلر دیک

 راوضاعهنغاتوا طعارزو یرا رامتخاو یلوقومقورلاخاورایکم رکی اموع نوک یعد رد نوا
 قالوا مانا تیهافر ثعاب بواک ی لوق دج لوا *یطاو نامنراص لکو كهاسبولوا

 ناکرا لتعاس ی دردی وکی درود نوا ثلمرح هام بونلوا مالک نوا حالصو لص
 یچابا لص طورتو هطاصم دقع تر وص یدل رو ماکت ا نز واتولس او هعاص

 هلصا طعا راد رس بودا سالا ناموا ظبض ندنهرط هاتسكعالقو یضاراضعی

 رارق هلې جووپ هرکصندلافو لیق ممطعكلنیبام بویمزتبسوک لعاسم بویتوط قالوق

 كد هل مان لم رسا تنتردو هردو نیطدنموندیو ناسح ن دنتلاب ادادغ,رایدر و

 كنس ەملقرزو ىزا هلمسق یوراهو نب دلاءایض كنت وش فابو ار الو ا تنییام
 ڭراغاط نالوا نلانسالاب كنس هعلق | اطلن رقلوزر هشو راب وک ن الواتساب رغ فرط

 ییاوت ودعلق هطرقو كد کودک ناقمح هلوزر,مش یفارطا نالوا رظا هب نویزم هعلق

 لوزرهسو لاو و صراقو هجا دعام ندران وہ بونلوا طبض ندیزاب رپ فرط

 هژالنولابحو یماراو یاو و عامیو عالق نالوا لنلخ اد یرار اس كلن هریصبو دا دغبو

 هریو غالق نالوا هحراو هکنردندنمرنمو همجلوا ضرعتو لخد اعطق ندندناح هاس

 زل هعلقو را هیرق نالوا لانسدقر ثس تاج كنس هعلق رب زورلرد ید اوامدرمز هکیودرزو

 كران ولوا طوبضم ندنبناجهاش یباوتو نار مورا هبرق نالوا يباوتو نام رواو ,
 هکبس هعاق رب زو هسش وا ها دم ندتنطاسفرط هرار نالوا لنلخاد یلرونس

 ندنیژام صراتوروگاموروتوق نالوا لذدحرس ناوور دشلوا مقاو لس هلة كغ اط
 یسرامالسارکسع تدوعو تام” مالسلاو هلو ده ندنمفرطراهعلق ما:درب زاغم

 نزوار«زم قابس هرکص نوکر بواب ریو ترازو هباسان دم شورد یسکب لک داد غب
 یدتکیمومدآ تنی هل لعونوکحوا نوع كل رم هها شی هماننالوارر رک
 نجختل> مکه, هناتسایدلکب و دلر هم ھما مدآ ند ہک ہاشم لنز وقط نوا ك م رع

 یمن بودیا بیترت تفایض یلاعهرابلا مط ءار زو زنم لوایدنلوا جاسنهکبیلوق
 " ونلوا مات مارک او شزاو هل ماعم هربا یدل پا كرا ت تفا تورا مکرر که یخ د ناغوراص

 . یدل اف هد هدر وانوگ لارا هتل ودرد ین همان ك یل وف دج نو دیک ههاتس ناخ ورا ص

 كن وصل اددوی دنلوا لوزت هنس ارګ نروح بو چوک هللا یتبن ثدوع همورزایدیسنر |
 ییشب یرکب ك هری تکه دا دقب بو دیا عادواساپ دځ شی ورد ن دنر وعم مانید إم
 یدلر دن وک لو داغآ بحر هرب خ ص هراپ رلوا هناور هنیناج وکر ک 11 2 ندر مرک
 ناسحا یل اب الوزرهشم هیاتسابرفعج ی ردار بام اپ دم چروک نادلرق یس هقنلپ دوځ لد
 تیاکتس طم ند دوس اتم اب هلو ع لبچ ر عاش رق كوکر کوکی نکا كرفص بونلو
 کاش راوکی ذوا یدلرو نڈا هن رکس در صم کوکر کو ی دنل وا سبح هی هعا نیو
 ېو لوا ب ټرتراوت سا رس جر هم رزوارا هنمغس هلغلو اینا هز نا یغط كبازر بوغلوا لازا

 لیا
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 ږوب یالعو لازم لوا بوک ی درادرس لوکی شب نیاراب دگلذوک یشترودهلج راه لبل
 نام دیس ویدنل وا ضبقهبیربم یلمامو سدحاشناب نامع یب باتنمعنال وان ژ وا
 بولیج وکن دلص ومانسبدب یرکب رفصیدل رو هنر نانیلاغوا یتموکح كةت م

 یدرونکف ب رث طخ نیضتم ینغیداوآ نوامه لوبقم ملص رم بولک اغا بجر ااا صوم یا
 هو درو یسیشابهق رفتم طءاړ زۇ ن دیک« هنا دغبو قالفا لب ات هد رم هرکص ندلزنمحوا
 هرکیزاد دانشب نوا ك لوألا عمری دنلوا لتق لینلوا عوهسم یزو اغ هدابزهدرلل بواک
 نرنفرط معاشسیدیشلرو تزابلهنیرامب بابا شعر مو سلپار طو باح علل بوابل وق
 كڼاکا هد رکیرابد تدمر نوا قلراوهنیرز وارارکت بول وارداص مضورب پافم هعاص
 دارم نوسل | نس هفولع بو دیا فقرت هنا یآ لوتسا ن دنقلخ كولپ و یدل وک بم اتم
 یلتفاحم دادغنب ولکمدآ ند هناتسآ ین وکی دوردیرگدیدلرو نذآ د نو سکندا
 وی ود ی لوا ها نیسحر وخا رم یل اا یل وطااویدروتکی تارب انا دج شب نا
 یرُار اهطآهدایز ندیارب قج رم هنلام كلنات اپ دیر وک مطعاررز کک

 تورو تزاج هنیرکسع قلی او هاا لغیسکیرکب لف مور وااو ر ها عیب
 ةنرکسع ساوہسون امرقو یلو طانا نوک بای لقعب یحاوم رده ۵ :U كرو ییا
 رگدرابد و یدلوارومأم هس هطفاحم كوك رڪ وارو شیما یلدوی دلو هنذا
 یسادخک اس ایت رم نانل اكناو رامدقم نوحاقلوارادمهحاص ماکتسا بولک 7 اب ارارکت ندمحم هاش هدراب اید رکید*یاباندمآیدلوتوف هلی رهتزوپ ندشنارش
 . جات واتس ا یضترم ل وزعم ند ردلچ وا شاپ ی٤ لصفنم ندهفرواوآ ۱۶۳ دا ۵
 هنسودر وا طعارز و یب هنسکردقزویکیا ندرکسعر اسو یرچکبو ءابسویزلکب نجس
 لح رخ هل اح و للام هرارمسا بوم زت سوک لایق ترام نادنح هب یچابای دلا لابا
 هدادغب یراتر مف ها داب یلعدروکنال وا یکاح و یشع یتتنآیدنلواناسحا ساملو
 هلا رەب د نسح یس لوا یدب اشتها نسلم اعمد اقناو تعاطانکر واک بو درک
 بولوا رزوا ن ابصع یدندلاداع رام نیک اہک راک یا زک یدناوا لتق بولر وتک هلا
 لس وماما رگیعرا دقمر ب ونلوا نایعترکس هرس اتاپ دا یی و رکیرا داطابتحاو یدنلکندنقح يونلوا لاسراهشوژوآاتماننسح یسیکبرلکب نا و نوح عقد یس هنتف
 | یتینباکهروما رحوس هناتساپاتسار_غطصمهرق رطعارزو تدوع ی دار دنوک هنس هطفاحص
 هام دقم نوک با ندجسقزور نیت وه امه مکحنال وادراو هرکصت دک دارو ماطت
 هونسانز وا ناووتو ساومس )هی دلوا هجوتم هننناد 4 انس هملاواشم رزو لات اوا بحر
 ` قتلوا لو ون هنس ار یل و بونلوا نیبعت مدآ هققلوامحا یاخاتساب دج هب ارخنالوا
 ` نوذام هدوعهنفر ط هاك يب لوق د یاب نالپ لوک هبهناتشآ ام دقمبوناک هنس هیصق كن وکلا اغلیا نیغلوا دراو ن وامه نام رف لا كاك لبا لا چتساهتلودرد
 هقرط هاتسویدنل و !تفایض بوشل ون همطعارزو نلزنم لوید ودب ولوا
 لعوار زوج بواک نا دزسا لوکی رب نوا لذاضمر هامهلنع رس يطعأر دص ی دنللو



 2 یکیذ ر وتکر وخ ارم ندنف ط هاشسداد رای یاب لامغتسا لزم فرصت مات عو تلو د ناکراف ۲

 گلد هر برو 5 هنکشوکیالآ ۱ یدنفایم مالسالاهشبولوارا راوس هناولنخر عصزم

 ا راب دراو ده هرما یارس دل انتواعدتلود ناکراوار زوبولوا ناعمه

 0©, رد بولآ همای لسوهلعا لص مرک لوس رفیرش ابونا ندشآ
 هن يسرب تس د بوروسزو نیا هرکصن دکدشا ماست ههاثس دا ترضخ دیبا د, بوریک
 کس متاكد شوخالال بودیا تافتلا یرائرضح ها واپ ی دا مایق لنوا مهروضح
 یاد اب تاغتلارا بدروم رکن هار وم” تعلخر کم درکص نداغد رخو د نو سلوا لال

 ںاہکنالوارضاح دسوتسدراذ دتکهنیوابا ارس بوة کت دق بلواخ زن ەز ززعم هلا

 لتماقم طع هارزورابدر دن وکه شرار ولر هللا هرفاو شزاون بونلوا ساملاهرخاف ماخناغصو

 اسان نیهان نتفر لاسنیا میاقو هم "یدلوالوفشمهنلودرومآرقعو لخ پولوا تب

 ۱ كان رفت عالق ید > رسد و هدفع 4 "هنسراد د نا تداوح* هیقو هنسود تلابام

 اس اب ی هجود هل امرف ما لتقبولوا مقاو غاز نوح اراک مان ه راد : نشسودوبس نیو

 و :دیرللاس مقاواعبا رجام ندیا و نالوا درامد بوراوهنرارز وا

 ید دا دغیر ضو ضر ءر دش! بار ورم لمصقت ثلنغر لوا نیک بی هنتو مرزوق وا ره

 ییهاتسنولوا لورعم ندهئسوت اا لګ هح ودق دل وب لوڪ و هنو امه بکر هانلالخ

 هسنااتساب هج ودی دنلبق لاسراو بصن هر نزوا یهجو كمر و ماطن هوم رح رسا

 رسوم لاکن ز نست ب وسود لض هد ارال د حرس راسو تلخی )9 ندا 1

 عفتنم هچ ارب بویلسبدب ول بو دبا فرص لام بو دبا a ی دلوارومآمیدلوا (

 انس هعقو ذق ولات لکن تس ان رز هو ةواعب اکیا ل - ریس نا :یلناضر :هامیدمالوا

 یی مانیشابهطوارفعج و تو ینطصم غوا شوا نود خرس وز :شاهرسا#ییزس
 ندنرو رو 2 و ولكي هی ا دوا یو دنکرا هعاز ندنووج هښ :و بوږیآل تق یتساغا دح ردا

 ً لوا ن دس هنتفو مط كاد و راد ا لجو ی بسا ۲ راد م

 ینلع هج هام هكشءاراو گز رارمالا لیدی دمنا لتق ینا 00010 امهات هر دعا

 هلا لرع دمماو لر دمت ىلە ھام« یا ناضمروب شک هلوأ لزعیلاو ندا لیدبت

 نام و و زونھءللبا د لک

 شدرهتم نابعای دلوا هناو ر بوقلاق ن دیار ساخ وتم هب هناتس اات اهجودبولک ی اسزم

 0 ی ردرروقر و دبات ءافشس هلا ح وکی دارم[ ل تچ خد هول دحر سر نوکل وا ندنطیخ لاکر ای دن
 یلح نالوا ترا ر طف سمو هرکه قند واح ىلا اج داس ا نیهاٹ نیر قرص زوقطق رد كس

 یدنلکآ | زوک حافر لذا بود تفامض یوایرمشمهو ی 7 ا لومو هنسهیحا یرازار

 لیصف یداپادورو یوم یراک کای تراغ رابمار> یاب راک نالکن دن ریاشردا ار هدانتال

 هاک ره ب وزتیمأرحر مات هدو و نجرلا دبع كز راغاط هنسو هدایز ندهنس نوا کپ یسلاجا
 ۱ علقو تءان با دید وله هوس هلعاسم نفر بوبل الات نوداسف
 انس هعلق دیدوح یونلوا ذخا هلمساقفر هوا رد مانوقوذ نیا لپ نراکشیا قرط

 سادا 1



 4۸۹ 2ہدا انانم جال اراک یراق درو اقناص لق دناو ادا ارم قلو لتا ااا سک

 هرز لیصحت ضع تالا وما لوا نیغلوا تراغ یش اتو هقوچ قل کوب جات 7
 4 انب واى نمد هد الف وقوزر ورم یدیشاوا من ام دوم یرا د رتفدهنسو

 رداکد مرح راد دنا سە ن زسا قحال یعرث مکح 2 نا دز ۳

 کرا مهل هنص لر م رایدزکهدرهشم نوک حات ةر هلاز اش واجر لاک ردبا لتر راہطا د

 ناموسو یروم همز د لانجما یلو راووصو لذا ترغو هل دپ ی ذرب نوکر ہراشلک نوعا

 نراودهعاق هكر ران وعامرارودشم ال اذهاح یتیدلواراسومحم بیو تالا یضعب یلاتما

 هعاق یدمشلک ندقل دوارازونه ساب هحود ا دی دبا یس هلج نواد

 كيوفو زاما یدل وا بآاعم هلعلوا یقنم هباشابرا دعاس سوا اه نا غزا یرادزد
 ٠ هنس رهی دیش عا باص يوو لا یمذ نر ونک تال او یشادن رقزق و سانا
 هتفهر لعصوممان هندار لنس همحان روزو ر ندراهاکر ازاب او نیلا وا نماز

 یارس هنسوپ بواوا یر داتعم كع |ارشو عیب بواکراجم ندراطفاوفارطا بولوا راتب
 باپ راو تعنص لها هو یییاراشهراو هررانب لوا ر دیاها تراج یک ادوخ یتاخ

 ردق زور د ین اراک یارسرطولاءاضق لعب بوراو هل دیما | دوسو دوس یدقرح .

EEیف ماهم ور اط ر ایفا وج ما ولد ماوعلا یلبوودندر ان  

 ناریمو .ازنج یش هنزواوازامروا فار طا نکرولک بوی رو, ناشیر هلتلفغ لاکرامذآ
 نعتض وا وای دا ناتساک د ینیفرطو قضم رومع لع انڈس[ یک را نکرواک درد وہ

 هار برق هد همشج لوا تعاج رب لفس وراپ ا نا راک نیعلوا راوثوخ "شح 7

 بونُیوس هدردراو یمارح هدر دلوارارواوا لوغشم هشاسآ بو ویلاصهرازبج

 یز و هم حافر ندنراعآ دن رک دصق فقول و تروشم یسو رک كن راک

 وه نمای وهاب ندنزوبازتسایرافف وتم بودلشوب وعج نی راکت بودیا قیمت
 ناز یسدر هطرافاقت اهسرولوا یدمدآ حوا نرفأسم هلن رلکدورو ناک هس اطم ود

 بویلوا یار كران, نکبآ عدعم تنس هدرارفس لوا عبا کا سا دعام عومتم

 نچ لی یمن افزون هتروا درد لو !یسهلج مارا رد طاع

 بو 3 هعررا نا وح ےل اقف رزا دنا است ی رارقمزوتواوقوذ ندیآر ارون داد زهاصوهدهو

 نمعالم بوت 1 كغف ند سو شاپ بو دی موجه ا

 راحورح هلو :یدلژ و ناب راک تویلوپ ح الف ندب تیاصا هلعلوا همفح به ناو

 قمر ر. ناج قاب « راید د رووا فرس هةلخ بوقیح ند امروا هقدلق يوللا

 « بوږا راپ رد, ی دڅ تما هنسهنیکو شا در ترق ووسان نوعلم وقوذ نولوا هګدرآ

 تر اسخو تراغ ىلاوءاو لاجأو هعتماو دوقن هو بود !رامانسود هنقلخ یارس

 تبیصمر هن ةا یارض یدشودیذیو دیهش نالسهز وقط نوا ندراګ یدلپا
 لق دار غوا هنساض رام ایراللوب بواود هنراناکم بوزو یاب راک نوعالمیدلواهیطق

 ردن دناضق خوی ندنرامزالم ی لف چ هداز جوخ موحرمکهداز مسو سعات رام

 اراک



 ندیم ر ما نم ولآ عراد دس را هنمعالم بت 9 راقح 1 و وب لد راصخ ابو د رغاح ماع رەئ ۹۹

 یخافرب ب وشیرا ید یر ر ئاس ه)هراپ تی دیه ینا هک حو رج یبرب بوراوورلپا
 هناا نامشما لواوزابدر رقار هل لادا یرهکراب ترود یهر کن بوتوط لنز یر ورب داد

 داملا یاو لوا و راض غا بولوا یعوبسم ان اتسا نیه اس هبضقوبرایدردشمال وا
 مپ ا نیهاثس فبناجننزا ابد رغ وا هممطع یالب یللادانعهلسم ات شف ب 9 راقنح

 نغانواهد هو دو بولوا لاد هیارس هللایالا ننسیکنا نوا كلوالا میبرهام

 بودباناوب د نوک تبسو بوقمع هزاغ هعج هلی الا ی ستر اید رووا بوروق
 نایسارهتشلوابلم انس رپطم كد ی -رورم یدلپا لتقی دو .یراد زتفد هیسوت

 تآاشنندنتمدخی دنفا نامع نالوای راد زتفد ەسە قیاس یسودنک رق وج

 هليا نات موزع سی دنفا هسا دضتقم ىس هیعبط تسخو ةملیح تراس ۵ رخال ادب 9 كیا

fثانتمعن نا و هلی رط وتیدل وا تهس ا وا كام ر دز اا سج بود روتک هب هب  
 یرادزتفد ةنسو هل ىلښاد وس ناسننا هبانآنانسیاص سو لنک لعد یں وثما هنک اله

 قافآرو(شمیدردپ باكرا تاعورکم هچ هلیسالپ ممطو رخ نکیاراویس كلاڪ
 ییا ننس هاچ نتایج كا ب واک یش اباده .مطقنیال هب ی دنفا میاره اتزور
 یریشجا ناشر یبرابلاها هبرق هجو راربب هطا فیل کندایدزا یتسایاعر دالب لوا
 یلوتیسم هرارایدلوا یبیارمطن ال هد هلبج بولوارورتمو عامطو نابزدیورپ رشا نیم
 بوغا لعاسم عرتس f کج هنتنط,ثس یدردا فماک:تام 9 رکمهجم هماکح ب ولوا

 یکم یکودنک هک سهم ر ماب .ییرنبسپ نڪا لنارس هلفمال وا مبات هنساوه

 ییدآ كفب رج بودپا ادب رمار وود ردشهوابصتل ان | تبب یتفمردنیحام ینفمو
 یوتفرب ندا هداسف کی دشا دارم یتتیشغ بولوا ل کی هلن او ید وق یسمتفم ل( اتم
 لام لیصحتر دلک د لب قی دا ذعت لن ساغم ی راکدنا اقفتم هلکناید ریا رجا ب ولا

 تفلاخم هنلیکورمالاولوا نسبا تفلاخو .هضراعمیرب ن دغو ه4 یک و دلیا لبومم
 یدباشفقر وق تلخ بول آ یوتف ندر وب زمهلبا لدعبتالب ون د رد٧حاو لتقی نتا

 یږیاراوخ ابر وب لقدلواتوف یسیضعب ندنر الو ق نالوا تار بخ باج ا اراک و جاو
 بولوا مور یتراو هلغلوا توفا درم ردرفاک ابر لعمر ونلوا لج هنلالعسا یم وام

 بورو لامرفاو یسهنرو ك نافوتم نولارآ وتفه در ونلوا ضبق هب یر مرد" یف یکلم ویلام
 غا ا1 کو دخل تبصو کلنغا نالوا توفویدرولوسالخهاجوک ندنلا
 | دی راده اثس هن هما تمصو یدر دیا ضمق:بودر دبدرونلوا ذخالق لوا یس هقباضم

 یودلیادوخ هننازغدحرسید رد دخا و تای گو دنیا تمص و یئ بو دیا
 اهنافالخ لقدلوا ناستوطرفاک رب یدزنلواریبعتیدعتو کلنراهفولعوروچ
 اراو ییدزابهل وا بسماع لق هل ناتو د راپدلآ شورغ كيب قیق بو بیا ضرم
 نالوا ماقم م افر دشعرو رم لیصفت كنغر دلوا ثعاب هنملت تنم وفن ەە جوب هدو

 ورو

 م



 9۱ قلعثم ںی رم نوعار وما ینسارزوراس ید نکیآ كنو داسا دج خباش مطعارزو

 قاقحاو ماکحا یار لانقح بز ومع ااغصاو تعاطالت راکدركنوک رساش وکدلروس

 ر وهطیدهبضقو هرکصن ددآ تغب خت هعفدوت یدمشعا نعرن ندنغن دنلوا ق وقع

 كسنو ور ازج ناپ حر کوب لیمه یدیشلوارکید بابسا وال هنلتق وای
 دیرک هک شیطبرف هر زح ندن راهطا كتدنو گز لبا ازغ نزوادآدعمیرابک ناصروق

 اراک د نود بولادص هیابرد نیرامکبولارساو لامرفاو بور اواکارد و پشم هک دیس هطآ ۰

 راد رغم رر وشاب وط نوږیا بیقعت یول و ف واوا یسامت ود كزدرو هدزوفر وکر کم

 بوروا بو ط بولا نخ نالو سات ود كي نو رای دای ارث مدارا درک هال هس و لوا

 نرالافثا نول قرح امر ام رغم لند دک وأ یرانکب وقس نعضوم هو نس نانم ك زعل

 ندنساقب رغم هالو تک نآرلر دیک کین الس نان دناښ هنقبو دیا لیمحهزافاستوو

 هرکص راب دا وا یره طم ناغ زب هاو بودیک هنیمز تر غم ندیآهرقاس بوش نیولکرابک
 ك: دوامار دراتشنا ماقتا قا لمار انو لق جن ندو لک بود بیوتاتوو مط
 . طح هیاثما یس وم ماقم م هلق ناوا هاتسداد ضورعم یتعانشس هل جوو كىنا

 ضقن یراقک كیدنو ب وار ین هی هک میا سبح ییز ویلا ثل دو بور دن وک نوب امھ
 - هیمراو ناکرزاب ب و ابق یس هلکسا تام روی دسدمآراجهنتخدم قوکمتا

 ندتلیا اكو; نو یونس هنس هن لخ هفسوب مد اث داب شتلوادیک ان هدانز و

 _ : الم كل دو بور و نا و یزازرضح هاتسد اب لاک تا ضرعالکو یضهبو درولوا لصاح

 یساوهو رنک سر لب صرع مکر هاکب لبابو م دک ند ها لوا نر ںم دارم ماقن [ندننیه

 یوتکم كلانا یس ومهلنا فیرثرمآهلوجووراشمزویب د مر دکن ثمار دیساضتقم
 بودبافخا نآ نمک وکم زور صو طح نورم راد رفد رکم م نقا ندزل و: لوصو
 بولک ب ونکمو رما:ندنفرطاثماب یسوم هرکص ی دلتا یس هلکسا تابساردقیارب

 لام بونک راک ور جا ل وار اکعمطراد رتفد اک ں لر دتا ادتراپدانمو هبمنتو لس.

 بوزاب بوتنمرب هیاساب یتسوم بوشمود هاو م دی دیابت ر ضقت هی ريم

 لوا كرک لوا كاپ نیھاٹس یک: ر کب ابلاغ رسیدن "وسوب بو ںی هیطخت ی ریہ دوپ
 یدتیا تیاصا ضقنوررض ر دقو هن 3 حر یاس اهن لازال رو ییرلکب یم

 هتوک لوا شهزابتایطلخ رفاوو درس هلی عقد نو بو دیا ضرع رس بودیا فطل
 كو ىلا لعاب ثلنرات ردضح هاثدار بوقات هس رهاط كر وما قحا تمه ن ودولاب

 بوزاب تالمهم ەچ لنقایس قمرات یب یربم بو دیا زظ رار, یقو و یندسر كن هجا
 یم بورتس یک هیاتما نیهاتسینوتوکم لوا هنمعباساب یس وهی دليا ل هج راهظا

 عآ زلننهب یلارفندح رس نوچساغوغ هربث ناملوارک ذاقبا سور دیا هیاک ینطفل

 نام رفیرالتق یرضحو ضرع ب ونلوا ضرع هتلودرد یرللا وحا هرکصن رہطح

 هاش ابرا رعاس بوراو هننلاذا دغی بوروتکر اتوب حوصتورع نادوبقورگ رادزد نانلوا
 دوعن هفع وط نهرب را ر کو هبوت همرجیرلک دنا بودالک | نیرالاوحا هبارزورااسو .
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 بواک لس هبار ےس رانه اا :نیهأتس یحراد :رلوا باس هلام رورو دص همان بو نت

 ققعمیب دک گرا درتفد لقدنلوا 1 :ابمقیهس وب ونة وا هغر ثر ماو الو ڪڪ نا

 نوتا 4مرواشو۵ع زا نم هل ىساقفر رور دزد رغ ندنگارس هو قهر a بو 1

 هغ هرغابیه هرذاحد دردق هاو نی رم هوصخ رهن سو داكد مایک ا كما

 راتدر تک نداجیشاب ك واب بی اقا هاکد پد كر دل وات اب یدزجسک اکو 3 یا ۱

نال واال ننمف شاغل واضیقهسیا كلام هب ره ب ولما: : یس هراح
 هد شل هرل را وجم 

 dلل ارامع بول: و | بمص#ن هپ ذک تکوشس بولمغء :نوگلء |پودىكە .امفد لقلارا لء ایل هزاخ

 اتلقهر دان لا هراس برا دعاس هد همط الم رای دوا رسم بو وام رود نر ثس

تولما یراد رتفد هنتسوب هب وكلا یلح یلصمهداز یم چاربا ا نالوا ما
 یراکت

 قلا انودب راز و هلا م هیاس ات دوو و اروخار ۸ هامسادا دادن د تد وع

 هدارغلب بو لنک هتسهآ ی < لمس و | نیز ید نایین ورکنا لحرس بوإ یو

 تور هلو یدرتسوکلاعتا نوماتیشعتبوزوتوا نوک حات رعنا او
 یدندادجاررعم نالوا رکسهاضات هرکب شاعر ودب| تکرح هس( ضم

 تعاطاو تبفر هر دمر ماکحا هدروماره بودیا ج اتما ن نسح هلون ه یسالمدا ارغاپ ها

 یدلوا نادایاو روم« لا وحل و El و لدع كنسدکرا اب

 کب ودل با رم £ یر' یه ۔ا اپ یتطہصم لت ءار د اشا ں عش و وردلاوحا

 بودر وک زت ار زد هرانسا بو ربا همحوت نل اد دآ دغی هلن تراز ء املا ا

 هدالاو کا رس نال وااضاخ اکی وکدایا طبض ی دا در وراو ء هلا تدالح لاک ی لوا

و ! طض بو رولو 'هدارال درصد یکو اا عارتخا وان ۳ شات ەن رژ ز واهل > در
 هاطبر 

 نالوارا دهیرت نر دوش مكب رات مض> هنعهللا سه ر لیس مامایدل وال

 0 تکم هتاوقید یحأمع لعل لر ی دیا مقن كا ادام دا: نک دک جا ر
 و ةت

 و

 لوا ی دیش !مارکاو تیاهر بودپ اداقتما نس> نو رمو ںلا یدآ روتر مای یا

 حارطا او دام اج ی ماقم ید

 بو دیا طسوت جارد دیس لک دتا دارم ماعلنو گادئس نزوا
 دو لع نا دن بم

 | صیلح ی هسک و > ىق هللا هنا مل وا E I نبا باتا

 اکا ر لخت سمو رد ی دیا قورع«هلفاواه دول 1 الما عیش سند یس ومان الا

 شد نن وار ۵ لاوماو یدال لتف م نر (تنساو لاعد د كر و رم

 تم کس تک نالا ید لانا راغب دو ی دنوارصنح هنت اھکف کیا رع طب رو طب بو نیا

 9 لوا هماراطو ۳ N اد هو رج كالام یلامت لار دش هد همنا اع ن د

TET RE3۱2 ندرکنراد ۵ نام هات 1  

 بوابه یلایا ناودنسح كجو کب ول یو یل ادادغب هما لګ شورو
 | ناو دب ۰ :

 نبهاتسو لقت هسلبار اا ۰ ۱ نس وایو «كیارا ار هداشاب ناماس نبا نا
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 ا
w 



 یرلوا مفد بو دی ٹو دح هنتف هنيا سا بار ,Ea وال و هبانسوب لق ەس بار اغا

 AT ITE E تب نها ا

 رم ندلشىنىرالغوا فس ںو دا تعج یاس اإ !خوا فیس لب تنراک نفس | یلزف

 رابدلوا هذاننا لواراپ دن طبض *یاونزنک او نیواغاط ساپارطبولو اشا هلودنک ناجاس

 مجرکشلو دیا هسک نات اش رەدالواەنەكەنىسكم اناتساب نمس>لو زعم ندنسارمآ

 بولوپ توق ناپ رع هلک ارارفام زنم بو دیا كنج هللا نام اس لغوا فسر ورم بوق دو
 یدیازا شنا لتقیران یا تفلا بور وص ییدراوو نیرداص بو دیاداسف ناسا ار ط حرات
 هی دنفان اما نال وا یا بلح ندنکشنفم نون امهیآ رس ی ولوم س 1 ارطهداتنالوا

 همان تا اماس ربمآلقدلو وا لخادنوراو هسلپارطیدنفان راجاسیدنلوا همحوت"

 كيو لیک بودپاامز :دنیناپماتسداد ن اعاطقا ناک کیو دنا لم هتعاطاب اجبو ر دنوک

 ماع هدانا لوابو دیا لافغا ماب یروبزم هلی ارل دوعن هک ا سو ضر ءنشاب كلر ولا
 هد هیر( هل ا يرغ هم بودر اهم بوزاب رکتساهت اکسس ناد رزکنںفا رطاو ندرس سفت ر

 هلغغلا لء هکر ۱! نوکید نشان هرکش آوا واک اا سذ رکدلارام نالوا ینسرام

 نکودتا جار ارکشانندساپارطو لاففا لو دنکم ی رضاف جد یلغوا فمس یدردوک

 روپ رم ېو | ندغاط بو دیا مج نیرانابکس کكرهرو ما دتسد و د تم ر نکس هللا 8 دو و

 ناداسرمما بواب رق برەر شا یلاعت ےریآ لخت لاکدتا هلت اقم و هل اقم هلدا اٿس بن نسع

 هو بواکود هد مکح را هک عوطقمیر :ادقهناسکس یدراتر وف ناجهلجوک ا

 ناخ رجا ناطلسا هراس لک كنك هلوتناتسااتسار ؛یتطوصم طعار لمص مات 9 ب ی ناوا مهدنه

 تبوابو 9 هپ یدنقا محرلا دبع لورعم نفع نت او ینا ارس یسر م

 یدنفآ ماف و هدف هنعهر یدمشع اد لسقت هلد | یر امتعا لوبناتسا مارو یکی لس

 ییس>ح یمطخ هب :اماس هسردم بؤلوا ىساغاق لوسنانسا ی وکیم گچ ہہ كلو هم رب

 هادا لا فعل او EE یدل ړو رس هبا هبیدنفا

 قرف د هلا ی لصافم 9 اسل |قرع بواک € رکن نیر

 ندنافتلار طنابصرغاسیرا دقمیآترود ۵ حو و اهن راق داوا شوخ ان ن دتر لامصتا

 تکترا دقمر رس دہع بولوا قرص هدانز یراج ارم ل یر ناضهری هشاوآلیعمت
 نددادغبیدیاراشلوارو رسم لاعقلح بوقمح هپ یلاع تک هنسوبئسد مار هلل وي

 هدایز هما دذ مد ایران دلو یوم :زهننمعالم ك .دنوورپندلدیا فرشذ

 نام رفوابا هن وام يطعکباا صومه خر هغر دقو هدرتٹ ی ب مطع بولو RA ا

 طع ندنفرط كلي رنو بول و اهدلمقت وییسائاد ساب رادعاس نالوانا دومة بودا

 یدردیا نار دک لاتمهنک ادا ا اواز رک قی رام
 هدا رد بل نزواداتعمراو دنکراپ دکب و دیآ سو ہنس دن ایعاو ناکرا هدرطفلا دع نوح

 نارقحاص لوا تو رب دنارهس . شالمو بعالم عا هارادنم زه نون هنکشت وک اش ناتس

 ۳ زر هناکولم بوو تارادقمرب وراب دلو |نادنعوهتفکش یکلک ناشر

 " و ۵



 .نالوا ارظانهلاعفار طاو هنادیم بو را و نیا س سس را لاسر اهنا دم نآهدعو ۹[

 CCA توابضیظعر اب دتباوهبسکووت وا هدابرز ك توک 5
 طاتسدناوحار شنا نالصس ساو NT عار الد تگ نامر یضعد وا

 هد اتت یاو حرفم راب دن زا سینواجر ین را لو ازاد ام اکذ هاو و لک ماج "هندبال د لرصق

 قوس هشغر نادممش ار برم كەس تک مر یه 1 اهیز رغ نرارحو ۵مهاثم ها رو

 جام یا یلاعت هل ءاضقب رپ داکه بارس بو دیاتبو قوذهنکو ام ندا نونو اراي دنیا

 فعض بولواراتم هنوک ندنوکیرادوجو ندضرمتدشو بولواربغتم ی یافی رثم
 تایراقدر وب هنر ثس یونثم زر علا هرس س رق ی ولو« تردضح ید اه لغ ی راج و

 تن امطا قا دحنزوا یوم دون یکشخ مادابنغور  دورفا رم ص نیبتکر ساضقزا

 ی دلوادتشمیراضرمهک دفکب ویم رو اف هج اعم وریا دت یراکدتنا نزوا بط ل ءا
 ¢ لوا بودیاحو ر ماسد هرکمصن دب هرف ینا سدمنآ مو ٹوک تلا نوا گللاوش هام

 ۳۳ نوایراتنطاس ن دم یدل وادابعلا ب ر تجر لصا وداتعهداهج هاشسد اب دا دقو

 هيلع هلل هجر دلم ت تروص فرات ۱ رم کع دمکح طع درفج باک پول وال اس

 یدیتتس هکتمرکملبن نا دسبارخ یدیدون هکتلدعم رصم نا تیر هع ماو هو

 ردا كيبەنسەك ىلا ما ام ك اش ادر ونا اد ا یار

 ۳ رکن تغادتر و ىس هك هبنشود یا نوا كاتس هلعقلایذ
 جا ار تبسا یلح دجتراطع ندمبعت باعا یںرہشعا لب وع لج لوا ںاتف آ [كنرورم قو

 رلاس ملا هدهینطنطست قفایدبارذ ز وا هحو وند فهیم هممصذ هگآ ملزم < وعن "ییدتا

 همسر شعیدامو هلبنسر شمع ردلنلأب و هدرون لبراغ تيد رم یسلوتسمو برقع

 تادهکاسوق ی رتشمورددوس مبار ae دولد ر دلخز رمو ردرف "هک هیومل رادود راطع الوت مس

 یرکیكنمأر زا خام رق كب هنصهرکص لدن و یدمشفلوبن زوآ لا وتم وبر دیناف
Eدفع ناتفآ النرورم تعاس حوا نواند رای ادت ی وک مت ےہ  Eق  

 ردلضرالا ترک ولیجا ماھ اب لنرورم هقیفدش ندب ورغ بول وا فسکنم هبا رج
 نماکحا ك رها وو لک الد هل وب بونلوب یرت شمیر لمو سوف حر قوسکطسو ملاط

 سارد وی دہشعتارکذو دردراو تلال د هنس عا لاقت هرخآ یک ام كنب نں ی دق ناںناش

 ناطاس هکر دی هرم ندشناد بحاص تاق یمعد دمعح ندهطوا صاح ن دیه اس دان ما یخ

 رابتعاوانتعا الصا یدرولوا مقاو هک وسکو نوسخ هک لنراتنعاس نامز نان دارم

 نده زج فوسک لاملوارکد وب قافتایدرارر وح ارطا یراصوصخ لوا مات بوین

 هداز بوروییلأوس یفوسخ مکح ند دنا نیسح املا سیثر بولوا هو دنا ہداب
 سم ند «داتعم*بنوجا یکی درب و هلن لوقعم هبسوکراناراهنتایمقتس اهلا اودھ
 ورد ردفلعتم کب فوسکوب ر ںتالی و اترطاخ یارب راز وسوپ نس رایو س هت اس بویلوا
 نزوا مولوایراثو ریبو نورد بو دی ارارکت هرکه چ یموممخوب وری دنیا ماشو ربطت
 دریک د وخ نا دریکرکو هربکپدب لاف قشعردیسک ٹیپ وایدر وی سفن نیطوت

 ل



 ی ندراودنک یادی اولش ¢ رصنوید تلود لاقتنا یمن :لهاهکننمگخكفوسکلواو 9

 قنقع : نزوارلودنک بومع اد داننعاحورشم هحوذج اب دی ف رصهنرافرط یرا دعاو

 عونلنلراک تاهمو توطن دیزموتلو دال اکدوجوابهدهنس لوا افطاب  وارهاظ راپنت

 1 امالعو هندمغ تاراما نسوا ترو ةهمانتخا یراتنطاس مایا بولوا نام مجاز

 اتتولواز رطان هښرګ یایتغتلملوا ندهلج یدبآ هدر ووط فدازتلا لء ەش زو

 لعل و بهذم افص نورد ن ودیا یناتهدابر ننساك ارالدرجصقو اس :ذخاکیرلکد با

 راد دال وغشم هند رو ميز ونه یدیا راشابا قرغتسم ر هزورز هما ةلداراکتحو

 ى هزاگوط نولززابهسنا ارق تااهلالح نوتل ]هک ثانوقسو نشور نزوایرنامزفو

 ته دن رث هژاو اورو شەن لوفش + نا تنم یهو فراعم نام فیلا دو یلج دون طاطح

 لفت یدنفا ن ںیاعلا یز زامط الا ساتر هکب بلا ند میخ هس رغ تافافت اراب را نآ 1

 ثرضحلد ةبما رک تا یا نالنزاب هد ۱ فهدلا ءام طخ لح هر هاتکلوا نزوا ییدنل

 مات داد یک ی رهغو ةيالا دعا ول هار !مفرب ذاو یدیا تابا نیا لوزنلنفحمم ارا

 ناخ ارا یاب دا نر ردا رب هکاضف رمازارتحاو اک ذ لاک د وحو ا اشک روشک

 یراترضح نا هاربا ناطاس یراردا یدیشعب !ناریوراهلنهیلبا لاتحالهسو
 بوس | نطقت ندا نانو قمق هنود كنا راقات الواو نان اغ یک ودا تڪ هتسداثس

 ننولامه هش رخ هکر دبا ل قن تس ارفاب باذح نالوا تراکع یواریدلوا مولع م لاحد یر م

 ` تغ : قی دلور رک تیا خرم ناخ یاس ناطلس موح رم ن دندان كاپ ادجار ان

 نتا وینا لیطالس ندزز وب مک "و تراثا عرصو زمر یږیآراو اکر فجر عانس هاچ

 دارم ناظاس یدبازاوی را وصد قراظم هنبساجم ثهاتسدانره یحبولوار وطسم

 ملطم ها ز و هر یضعب بوروگیرخا لاک او نک اک ودنکب وحآ :اتکلواموحرم

 یاب E !دوخا هس رجآ یکر نیس هند

 مت | عرب ندراب د توم نضح هک ر دن دم رد اگهن ویدا راشعا دیمن ون دمرسک

 یدعشلا هەوار ارس ها تناعر لاک بوی دص ی ایا راو

 هزسرمالبا ناوارف تاقدص ناخش هام نو رلق هبعسغ هنم اکر ارسا فاشکتشا

 تنطلس تربضح یدرد هلوا مد هل ر یک رد نیم امن رک زلوم مته : عوار

 زار لففق فشک هرکصن ں ودر دناش اهلا ظ الغ ناما a لا وسندهانب

 تم نالوا رات دالو وب وف رول یاسا نوکاز ارفارس نا ف رق شنا تیاق]

 هنس لک دتورک اردیلک طوقسرر دنزوا قوا قرتیواعلاط_حاصووسک

 زو هبا نمت یسهدوو قالفا ننابعشهام یدیشم دردی اضتفاتجز راز هوم
 هبذعبس لاق بو یا تباصا بضغ نداب هیت اب ںچ كوب یابط ماقم ماه قداس

 صونصخ لواهک یب لهرک دناشابرادحاش ن افلو لنیمج هبلاراشمی ساب تک دلردیوک

 ال وک هبا را قتمذ ف یس هکمر نیوکه هاشداب یدیشع ج ادورو نوا

 اتسایرادحا م بونلوا لتقرخ ان البهلاکیرحن و ل ع كن اتمابرادساس بویلوا نک
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 تاربخق وه یقاسشا را دحاسی درو ندحاضتف | بودر دک ی رل درک لی لوا

 هترزواا اپ دع لام صفات نار £ بولوا عفدنمیبیادزارتحا لاک بو باس اف لصدو

 زادحاس هلک اروهطیزوس كنينم êr س لوا یدلتروق یدنک ب ولوا مقاوسکن

 ۹ قوم تاقدصو تاريخ هوق روا جار :[ارىغتمىراب رضحهاس دار , بولوا دقتعماشسا

lae [هدراذآ دز بولیر دیوکی را هرصرو دن اک اشموهر کن بولپسکراادرق رفآو اد  

 قفلوا مفدمریمیاضق نکلیدیشفلو |قالطارامرادهامندر اف ورات و دمنالوا

 لقت یدنفا فر یاس ییاطلس ماما یدلو نیر یھلارما نکداک ی ق و لک د نک#

 یضار هزوس نحضرغ به نکبا یحاص توہمو توطس هج و م وح رمهاشدادردیا

 نالواس ر رق هزاوحو ل وکن نرګ رص تبرثس هدراتبفک هنام رخ یدر زقگانولوا

 لوقع4یدنفا هک دلروس طعا وم یضع:نوما لو نغهبل ات معتسا ت تاثلتمو دست

 6 ا و کن انب نع هازواجت دیراشلوا دهعتم هیت ورد نش رلیوص
 لاگرا تمالم هدو دنکو یدلوا ف دم ںوش ود نضرم شارف یسهقرا نالواتلودو

 بودا تدابعبو وا نلا ب ورک یدنفا ماما ىدردمک هک رواک هاک لقع یدروک

 رارسا قلعتم هیارخاو خزر وابندورللا وس یلع یضعب هل غمر وص نر طاخ كن ید هاش دا
 هاک هښ ب وديا هرکادموب هب رغ نکامایضعد کودیاریسو بوشلپوس هیفخ

 هلناد, دم قلفو ب رڪ بو دیا تالک یشان ندر وع م دع نزوآ ضرم یاضتقم
 شوخراولک دایدتزاج ا هرشط بو وا نلا یدنفا فو ماما یدرار ولوا ب رط ضم

 بوس نفج هلوارص هبن ل احهصاحنالغو یشاب مکح امآ رایدرو نذا هد ك دلک

 لج نالعیولوارضتح یو وسی رای دتیا فیق وت هد هطوا صاخ ی دنفا فسوب

 نساب بومو نبر زوکراپدراو هنن ولخرس بوروتکی ن یدنفا فسوب نار ڪو نال ا
 هشساشح نامهبودبا كير هلا مات فعضەلامشو نیم لنتروص عانتماو هن امضم

 ۳1 راب دلو لوغشم هنت والاف رش ن سد لىرا هقملخ هطوا ضا یدنف فسو یدبشلافم

 هبل دم یدلوا نانج "هضور مزاعیراحوتقرب حور غرم ناب وکراففتساو ت داهٹس "لک
 مرح "یرا و>و نالعو ۵م لک مو تعاسلوا هللا راپ دنا رتس هلن دنملودر نرالاجو

 اد یکهدزم ام بلق نیل هردو نیما كيارس بورد لوط یناهج هل البواوو ها ناشیذ
 یس اق ناطلس هدازهتسهکهد هطوا لواوراپدرابوق تمایقهطلا ناغفودابرف بو دیا م دهورسک

  واسوراددقوحو تاب را دعاس رابرلوان وف هدهطوا لوا یتدراودنک یدیاراشعو

 يیاتماب ینطصم هرق مطعارزو بولیق امشب هللاتر ینوحرمرابرهتس مادخو صا وخ
 نان ها لاطلس هدازهم یساغا ومقندنآراپ رتا لام العا بو دباتوعد هیو یا

 ناطلس ردیرتحا لعس ردار ن وسلا عاص رکخساكرابم مدار روس بوراو هلع یغو دلوا

 تنم ردار ہھارا ن اطاس هلکد ید کز وس ریک رس اتع یدتک هباشراددارم

 لاورنم اکر زس نیغاوابوعرم ىلقەلىف وخ ك دارم ناطاس بور وک ن رل دارغوا هیت

 هلا عانقمادشما ۳ دزسزتسا هنندننوسلوا عاص نادر فکر کت نطلسو تاکی زسر دیا

 میت



 بولکی سو دنکن اطلس لاو ی رعتاداقنعا بود لج هب هابحیم الکوبیوریا عانثما

 دانعارای تا نیپزارهیدیللعتهنب لکدپدقیچ لک نوسلوا عاص ثكتساب مناللسرا
 ب وراوزکیدنکب ورکه نغوتل وق لاو و یساع اویقوله یدمقح هرشط بوما

 یولعم یت اپ ہو تل وص كدارم ناطلس رابدر ونک هرشط هاوخات 9 ها وخوپد کالا رطن

 یتومنغو کر نیا هبالو مانتماب وجاد اټع| ی را رضح ہدازوتس نوه یدیا
 یساغاورق رار نا جافح هکمک ند وق وع مقاو لب ۳ نوچ ی دلک هرشط ك رز سوک

 هرشط تل ودبجاصید ردن وک بخرم شعب! مایق هدوبق روع مطعاریز و هکیدروک

 را هیلوا ب وعرم ب ودیا نطیشابییاتسب یرا ودنکیراترضح هدا رشم هکرات وسر ودب

۴ 
 هیهطوا ل وا یمهازبا ناطلس یدلوادصرتم لنس ورق هطوا نالوا یتیم تاناک« تنج

 بولقا ید معا ر دص علت راک د تیا ییرعل وپ د مه ادا رد وب كل الال راید روننک

 ی در دپآ ف اکنتساوب درس ریا لاو هلبحز ومه ی دلا ماسمت ها تین و تر زعز

 تنطلسو تهر ورع هوس هک داد هدر لوایلاعت قح بودیاربوسق هسیا ا یخ

 رای دحآ نیز و ید روس راید راو هر ز وا ترمه یدپار ر.دنوسل وا ا

 هدرسفآ ین زان مادناو هدرمٌ یراسکر ییا وا ما تلوصرشردا رب رع ماب اکر ادر وک

 ۾ شوا هدرم هلا ر اح ٹل ہرا دفا مکحر اةوردنکسر ر ربع ید هرلل اع لواو

 وریکهنب ند ويق بو دیاهجوت هنس هطوا تګ بوٹ ود زاب دتر وا نیزوب یدنرارما

 نئمطمو نقیتم بول صرطن ن اعماو هطحالمرارکث بوردحآ تدرب بونود
 هبع) اب یساغاوبف و مطعاړزو ولی رقم و صا و خ ەگ و یروفاک ميش هخکواب ولوا

 كهنع هللا ئةر رع ترضحو زاد د مه اسد اب هللا مسب بو رک هنس هطوا تم

 نایدر ونک ید رروط اکر نالا هکمسهم اع نالوار وشم ینیدراص هللا ی دنک

 فیل هک بر ایهلل دملا ب ور دلا ل !نکوکو یدبک یی هم اع بوحآن ساب كرايم
 Wi اوا نیا یورک هغ وتل وۀ وزو ندا راب دید كدر وکی دال هم اقم وب قنعض دیم

 برای بودیارکشسو دج نز وا لاو نمو د نزواتعرایدر وب سولح هتنطاس ن

 ! بودی 1 اعدربخ هلطفل وب د هلن دوغ وخ لدزیر یروهط | لادضفوخ یر تماما | ۱

 طمع تالا کل یا رفت اا دزو رق بش لوازای دید نیم آر اضع یل ۱

 دلو س داس هکیوکس یم كرابم نیر یلاعت هل ءاشنا بو دیتانک ار زانوامه
 راشمروس همن ودرس هلک هغ وب امه ناوب دن وا تعبر داوا عقاو مویامه ۴۴

 اعو ارزو هجیدلوا حابص نوج نامید ناکرا هماع تعسو ن ان مارا ناطلبت سواح
 نوب امه تگ یونلق بیث ر ناوی دیلاعرب ب ولوا عج نامعاوامع"هم اعواد ناکراو

 همش هامس نوا رخ مس زتمافا یراترضح هاوق و هللا لا هاج ون هاتد اب یدلر 7-3

 یر همش یراک دلیارضاح لعب بودی تع یر ره نابعوارزوراپدروب سولج بوئواص

 دید نو وها بولوا نا رکنمزرو رپ داغ اپس هښرزوا یرل هما یس هاچ بوراقب

 ماداب و دیک هرشطړز ویدیدزلک هنسک ام یر غ ندیشساب یأتتس وب هلحوب
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 نی رالاتسدهلعپ یدتکهناک«بوقلات ل غوا نوک ریما نالوا ندنس هرمزآرزو بن 34
 بوراو ناکرب وقلت اسا نیسح یلد هطااتساپ زا دعاساماواپ داس نرازوک ب زر دی

 نسح هرودنک نددارگ ۸ ناطلہس ارزو ای دکود ناف هنر شاب یوبلغایراز يراز

 الت هوای و تی درو مظعارزو ندنای درا رولبب یغیدلوار وصی ناک دن ز

 ندشقنم تک بودیا نیقکنو بم و لسغی وح رم ناطلسیدنفآ فم وب یامآ

 یراترضح هاشد اپ بولپ رو الص كئ راعم اج نبط الس یدلوا لصتم هشعن "تحت
 هیالبصمبو راقمحن اک یرازو ون رغ یو>رمر کدن هد ت و اتبولوا رض اع ها

 يور ونک ینشعن قر وسالغا هداب [!عوار زو بو دې ازا هليا ریمکتراج هشرز وا بو وق
 هک نبات بونلرک ا هنس رت ت آج وا کودتتهیازغ ںونب ك مود رمرابدنک چر کوا
 دف رایان هد بو روتکدفس هب رت دجا ناطلس یردپ هلان اقفودایرف بواب د

 ریش ا ا ب ی وانتو دارم اطلس حر

 تاب ن رم دوو a تلقی یا اربصم ره

 هنس زوق یرکب یا رع تدم یدیا یمطعا كراه اداب نلکهر هد كنګر انآ

elsهنس یبا قرق كی نیز ران وامه سولخ ی دتسو اهل اسی چلا  E 

 القع بولک ضقیت هرکصن دن امزردق هنس نوا بور وب تکرحیکیرا ر اس اس هیناک

 ا لصاح عال طاو یوقو هاو دنکه بت ره یضهد بوآوا ەىلتمەملاغ لا > اهلنا تاراقم هنر لو

 هنس ی لپ بولا اه :رلتافك فكر اود ما بو دبقروق ةیراشکر ر هلتسایس مک دنهساوا

 بويعا رامتعأ هنتوا  یدادجاهډر رومآ رتک |تیامیدلباف رصتءاشیام تفیکب نامزردق

 یداسفو لظب احا هچرک یږیا رار دبا عا رتخاڑل ودنکمر وک هنیراتعیبطیاضتقم .
 ندن ددح بودبقروق نزوا طا رد ینلخ بو رتس وکیلوط د لکم | لتق یر ابر وزو
 عرتسو ل دع ید وصخ ره یر و دنکنکل ید راش وق تردقهدهسک هزو ا( هداز

 ۰ هیهملع تاودبولوا ثعابهرع رصق یراطار فا هدامد كافصو ید رتهروکنزوا نوناقو
 سوهوآ وه بولوا نافاخ نیشن كرو لنت هزات یراو دنکراب دنکه ترخانن امز تم دخ

 ۹ ودصم نوما ەچ ناملوا قیالهمرا هس ر هل دا دما ن رق ۇس ب ولا ندلایر امشخا مامز.

 از مزه ناب تا اهم دابر فاس هسلوا الا نر رای دارا
 cê لاتعتما ی هرکی دطب تادثس و دی توقیدلر وکهاجملاعهادای رب ردقرلزا

 هد ۾ اھم رح هکر دل وقنم نداق د یسوم یدپاهن امزدرعملدرحو برضتالاو

 ندع اسوق هر لا غاص بوندرا راس لک هعفد ه٤ کیا هلنتمدخ یراقلر ادعاس

 بوتود ارزو ای رات ابهر للا کیا تکی ناول معو مسج ر یحدرا دجیاس بور دل ات

 یدرلکر وتف هنرللوف نور دنیا هوا هسرارابا م ر ەگ .یدرا ردب ار ودی هطوا صا

 هبشوزومکباو كلوب ییا یکرمندب رضب وكاد یاقلاق حاقربهلبادیرجو هبرحو قواو

 ۳ یراق دنا ندہارس یکس ارد هدایز نرل وارشبرو دقم یرارهروآروز یک قااصرارکرک

 لرد
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 1313 یراقدت |ندتس هعلو باح نوشود هند یس نآذم یم ا یلودیژب اناطاس دیرح

 فاردز اب چرا ب ددناشت هد هنىساکیا یدتسودهنرزوآ هب ا حارس بوک ق لد

 یقوآبوروتکربسو شام یتسوب نادک رک ندنغال وق لمف یسعابادنه ul a ومو

 توت ازای ویو تکه همت |یئمر وا فال هل داقتعارلب راک یی دنف گل"

 دأشک هن کس الغ کت لاجرب ندس اہک ناک هر اس ان یدلر اراذکه رخآقرط بودا كرز

 آبدر دوکه بی ابا با! بورپ دلو طلب ,|یرولف یروبزمربس لعب ىد ددر ښ یخ دلوارای درو

 هداعلا قرا یلاثماكنو رآ ریدرر وطشاصا لنسوبت یی ارس دنه هاتسداب الاح رسل وا

 هیلع هرناذجرر دلاد هنیراق دل وا ماج ینربکت هجا قانال یرلل برق هنس هیتر
 یدنفا ںی سح یدنفایګ نعسا یدزفآ یک ماطعماشم ماشمیراتلودن اما

 اسا ورسخاشماب لیلخ اتناب دجا ظفاحاشماب داسا د لعماطءءارزو یدنفایګور رک

 bl ر قطب تاب چ رابطا شاب : مارداتسات لچک وسی اط اتاي اب بجراتساد و ظفاےرارکٹ

 یدنفا فیرشهدا ز نغیدنفا ل هداز ناتمسد ی دنفا شسح یرارتسع یفاق لنامور

 دیعسونایدنفا یک هداژناتمس یادنفا نسح هداز زف ی دنفا بسد هدا زیلحهرق رو

 ھجاوخ هدازیلح ه ر افا یش ی رنفانیسح ی دن یھشح ی ںنفا نیسح یدنفآ

 یفلق یلوطانا يدنفا یسعیدنفا دع هداز دوعسلاوبا یدنفا حوت یدنفا هللا دمع هداژ

 یلح یلعیدنفا_مررس ی دنفا ی ی دنفا هداز یز ع ی دنف و هداز ناتسدیرارکسه

 هدازدو هسلاوبا ی دنفا دیعسوپاهدازیل ل جو دنفا لاصو دنفا نسجی دغا هللا دبع هداز
 یدنفایسع یدنفادجا دىعم یدنفادوخ یدنفا حول هدازهحاوخ یدنفا یمن

 یدنفاتباده یدنفا غلاص.یدنفایمثح یرایض اف لوبن اتسا یدنفاهدازیوج

 یدنقا هدازدوعسلاوا یدنفااسخیمواط یدنفا دیعسوبا یدنفا «دازقاشع
 ییسح یدنفاهدازیوح یدنفا یسوم یدنفابحر یدنفاحون یدنفا نیعسون]

 ی دنقا یسعیدنعادجا دیعمی دنفا د وچ یدنفا ززعلا دمع هدازیلح هرقیدنفا

 ا : قاباٿ ا :عرکلادبع اش اتساب ر نسحیرارآدرتف د یدنفآيعرادیع یدنفا ا دروک

 LE نوجاتسا ر چ ی دعقا وهارلاث ا ینطمعماشار ا

 ندابرد هنتر ایزهخم هللا ی غر یرابصنا ب وا ییا ترض ہوای در وس شولج هتنطاست
 هزردا هلان و امه بکوم بون شوق ربذ ان ترصن رشجش نزواداتعمبوراو هلماقر وز

 مام لعببوروط قن اق قاوسا كد هب ی تق وینو کس ولجویدلوا لخادندنسومق |
 طاشنرورسرب هالاع قاخ بو دیاا دن ودر یکم ھا ارا ناطلس تکلعو تلو دواب دانم لر 1

 هنص ردنا فص اء قاخ ی ںلوا یخ د هنو کر ناحل اط اساناو تعسو بولوا

 ناس ندنسومف هر ردا قرابلمژلیپبودپ تدوعن دیول هاتسدان بول 8

 ماس ناطاس كلذكو تراز نرادحمادح بونا ندنا لک اکهبراوج اخ دج ۱

 نورو تنه بلطو تفاعتسا نر ا حاوراو تراز نزا هبرتیس بودی اب ناطاس و
 ید و تلخ نا لما لجان عارزوراب تونی یارس هلت داعس



 o رغرفرفهبواتسواج یلاع ءار دهنر تنم كن التم رھ ب هژدنوکت امطع او 4

 ۱ مالکالام ناسحا و ماعیش ههشک هلم اوراق هلو هلو یدر داها كس یشدلنا مرلوا

 ۳ رکن نوا مھ سم ولج لا وس لاس نا عیاقو "دبقبراپدر وس تن هلاسحاو لدع بودی

 یا لبا م ور لق دقچ ه رشط الت زوقطیم رکی بولپ رب ویلا ن ودبهیاماب را روص
 منمندهنادز ولز رط هد رو زمهامیدنُل وام رداصم یسامشااشارکیدعدب ولیر و

 1 هدهاعقلا یذیدلوا نادومقأش اب نیسح بونلوا نامرف تباعر هنرانیزآ هیضام نبط السو

 هر هرتسلصات ار شباو یدنلو]ق هراوشمطرادعلس بولی ویلا نو دب هباتاپیسوم
 یرصکباس اب یتطصمولقیب و یدل وا ل ورعماتماب لبلخ یدنحب ولیرب دنوگ
 یوحو یری سعید وا یس [غایرضکب یلدکت روخ | راهب ووا لو رغم دنعلاضآ

 یدل ریو هپ دنفا رجا دیعم یل و طاناو هپ یدنف ادیعسولا لیامو ربولوا لو زعم هداژ
 ناطلسیودیارارقهرز و !لالقتم التلو در دص ناک (ک اقساب یقطصمریمخ نمو ر یزو
 یس هلکساه شط كن هطلغ نم رح فلا نیس هنس یدمر هد وطیتاو و كناخ دارم

 نق دشتوطب ودیاتباصا ؟هنتورا گان هنیفسوب نکیادبقم هکمر لش وسارزوبوأب

 ناعنک هکمر وکه ناو در وما یدلوا رامز دق یا جوا ی وقاتزارب بز و كرزو شنآ هاب و
 لک ندنچ زشتآ ەچ ل واو یدلواررض ر بولو تک هش یدنلوا فویعد ماقم اف اتمام

êlحرم میرا ۲ یزتشسم لنعلاط "هجاز كنور ولرم هنس ابوکی ءدلوا حورجم یلأتم اب حا روا  

 یا رتحاو ی دیا لملد هپ ابا ضق نامل وار کذ هجو م یغو دتلو ساع هلن [بنذ ن نلاب د رمو

 رد ر وشم لننیب ماکحا بابرا یر وهظەج زاملا ل مق یدب ام دقم نوک کیا نددراطع
 ا اا ساتن تولوا لو رهماتاب دج هدازاٹساب سر ندنتلابرصم لاملو الا یذاچج

 نال وا سوبح س ودر ی دلر دنوکن دارد بونلوا بصن هر هما ڈا قط صم شاق ناقح

 ردروکدم نل ےل هنتف وب دلی ثا تحا ن کیا هغلق لنغاناخ بار کر ع وذا دنر ق کی ار کن یھاٹس
 ناخ یارک نیهاتس هاکیب واک ك ننیپ هرات اتو ع رقو ةفک لوح یضعب ندنعابنا شنا

eبا رطضا و ند و هنکلم تازاحرات الغمر اقبح تذاکا زر کده وب و قحا را هد ی و  

 ىا یو طخ بونلوا نام رد هیانماب یتطسروز رم هم هلاز نیک ارم رع هللا قوخ ندرف ۳

 توها هکر د موحر م یهیجو ی دنکه رص م بوک لهب بویلپما دعا بوغوب علق دراو سو در

 د هنسکر یم لبا یممارویط ل و لھاج ربیع ای دیا لنل اح و دنک ا سودر یارک
 نادوبق لز عر رشنلوا لتق دا5عاەنلطابل وق هلك يد رد ر رقم ر رض تداصا هیذملع تأود

 ندر)هقیس سوع4سوریدیشمقج هزک هرق ب ولوا ناد وقام اب نیسحاتساد

 هبهنانسآ وبلر وم یراقا زق نالبنوطی ویایلقآز 4 یلمخ بو 1 هقشرأب نو وا

 ترازوامدقمهک اغا شوامسیراب رهترا راس و -؟را دا هدریکد هر یسو لنکزونه یھ تاوک ۱

 ۱ یدلوارومآم LN هطذاع یژوااتساب نیس بونلوا د ۹ ٥کآ قلنادومشی لیشمقح هژدا

 هرومآم حرم ال بسجو دنکب ودیا شرامس هبا دهه اب یا هدهانلوصو لرعربع
 هخرصافر للوناتسا هرکمن در تق ءیوک وش: كنىلوالایذاج هغرص اترو یدک
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 یرلزوشروف قرزرزواز اکماج هقرط ددلوب بولکرت درام اجو روادي
 نرش قاقدزوا ایم اجناروک اان بوك دن رزو ای روس هر ۴

 دز هک یکیتجوازو ادویه ءامو یدل اق هښراو هنعماج اش اپ دارم بورا وو بودر

 ' دیدش ځد بودباد وب نشات درا هنا و ینمهب عقاو نتجراخیس ویت طاب هر) ا
 زوج هرروسلخاد دن دنا بو ای هل ب وشت ولم هینبا نالوا كن دزو ابرد یا وا

 نب رح نن دنو ړو فورد هجا وا حابم بو رک ي هیلق ورع اشا ها قلعت هنحاقا
 ناس ندنا یسیژزایا رد بوب ابیعم اچ ف تساذاابصبوب روب بولوا .طع

 ردو طالب ناحریرل و دلو اقامه اط هن اتو روقوج متنقو وا بوروهنتس مس

 مهلب باز اطلس شم ال ازا ازا یدیا ناتسوبروقوحو فرا ملسناطاسرخآب اف امیراوبق

 ندرل بروز فسا قب نالو اتخو من عن دننوح یچاق كن ادا ارم ناطلس لانسولح

 دلی رلیسر و مسایتساتفر هلیسادوس قمقچ نوط بولر وڈ ودنکیتشسمانر وکطقاح
 قم هلکمر و هلا ییز سا دلو و ید و همطءاړ زو بودا رتفد هلمعضاوم یراق روا تو

 نسمعاص ید نسیاهبولا ندنلایرتفداتساب ینطصم طعارزوی دایا نظهرولوا

 ن دنراقح يور دتا دخآ ندرب هلج نساقفر نالوا هدرتفدو یدر دا لتقهدالح بود

 ی دمقت م دع گرانلوا هن اځ برض لیماو یو ز یا مع "کس زال وا جار هکس در دع یدلک

 یشقمج هی یلازومکیا نوتلاو هشب یرکیزوب شور غ لیغل وا طواخم ها شوشفمندنببص

 . یاسج روزابتماندمدآیش "اکو !اعقلخ مو كنىد ل دع نوشدب نیطالسیدیرا

 تردسکهخادب دحاتساب یغطصم م طعا ارزو قیا وا مه دک دارا

 رم هما ز ون رولا انس ا رخت واب ۳9 دو : دحیخا و وم مارد لناضمر رخاوآ

 ددغو هکر دب رغ اما یدل ات ندجاور ها کسا ی دنلوآ لبا رادەب هجا یی ایس ناپ

 هقورب نوا هتسورغرپ هت وکض ا زتعا خر وم نکیا حو دم لتنابكن هلج س 4م
arcبر صهن هن مه وسايا ن می اضبلاوماا له ىلع سقویدلوار  

 حاتف رب رم شوم و را دیدلوا لیزنترادقمرراعسای دار |

 لدرا یرنلوا لتقودر دم زال ىسهلا زا یدمشلک ب ولو ار سا انت داں غبا اس هک لغ وأ

 ندنلود رد یدر رک ما رخ لدرا نوتلا ك ش نوا ب یسچادا كنمح و اریک اہ

 جا رمالابما مامو ی دلز :كروک* ۸نأبصم ۲ نولشسوف هلساغا لمعبساهف رفتم هد ا همان یا او

 هطراعوطقم س ور ك ھور کو ن دنا رع ةاغط تاماتسراید ندنفرطاثس اب ناچ ییراهتفح

 لوالا دل | یدلوب لوصو هن وامه ناو د بورت وکه ت داعس ا / 1

 میاطلا, ھارا دقلا هبرذجر ىلا ج اتحمار بقا دي ىلعلاعتلا كالا نوعبا و جرات ا

 (م راع نیز تماد هنا طسف عمطلا ةدلمل ین یلاعهاکرد ناکفرغتم نم

 هنسلمار مردم هد ف ةهملاة الا ممح اص دي لع /

 هبوبنلاة ریه نمفلاو هنأمو لیعبراو میس
 هیقلاوق ولبصلا لک ااهمحاصیلع
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